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কমল আর সবুজ গািড়
ভােরর কুয়াশার সাদা চাদর তখেনা সেরিন। ঘােসর ডগায়, গােছর পাতায় জেম আেছ িশিশর িবnু। কাথাo কাথাo গিড়েয় পরেছ ফঁাটায়
ফঁাটায়। কয়া গােছর লmা পাতা থেক পরেছ টপ টপ কের। তার পােশi সবুজ-হলুদ রেঙর পাতাবাহার থেকo। তার িপছেন আেরা গাছপালা
থেকo। তারo িপছেন ধুi সাদা কুয়াশা। সরেত r কেরেছ সেবমাt। eকটু পেরi সুেযর আেলা eেস পরেব তােদর oপর। জেম থাকা
ফঁাটাgিল থেক মুেkার মত d িত ছড়ােব। তারপর eকসময় িবদায় নেব ফঁাটাgিল।
বঁাধােনা রাsায় িশিশর জেম না। যায়গাটা কেনা। সখােনi হাতপা ছুেড় ব ায়াম করেছ তর- চৗd বছেরর eক িকেশার। কখেনা বkােরর
ভি েত েন ঘুিস ছুড়েছ, কখনo মাশাল আেটর ভি েত পা ছুড়েছ। তার পড়েন শীেতর পাষাক। মাটা সােটর oপর আকািশ রেঙর সােয়টার,
তার oপের ছাট eকটা কােলা জ ােকট। গলায় ঝুলেছ সাদা-কােলা চক মাফলার। মােঝ মােঝ সটা খেস পরেছ লাফালািফর সময়। িকছুkন
পরপরi িঠক কের িনেত হেc। গালগাল ফসা মুখ তার। চুলgিল সাজােসাজা, সামেনর িদেক eকটু বিশ লmা। কপােলর oপর eেস পেরেছ।
eকটুপর পছন থেক eকজন যুবেকর গলা শানা গল, ‘কমল, চেল আয়।’
কমল নােমর িকেশারিট থামল কথা েন। মাফলার টেন িঠক করল। তাকাল সামেনর িদেক। তারপর ধীরপােয় eিগেয় গল রাsা ধের। eকটু
dের ব ায়াম করিছল 27-28 বছেরর eকজন যুবক। eখন পােশ রাখা জামাকাপড় uিঠেয় গােয় িদেc। কমল তার িদেক তািকেয় aেপkা
করল। পােশ রাখা জ ােকট গােয় চড়াল যুবকিট।
‘তাড়া আেছ ?’ িজেjস করল কমল।
‘না।’ utর িদল যুবক।
‘oিদক িদেয় ঘুের তারপর যাi।’ psাব করল কমল।
‘চল।’ বেল সামেনর িদেক পা বাড়াল যুবক।
কমল eিগেয় eেস তার হাত ধরল। কনুiেয়র কাছটা জিড়েয় ধরল বামহােত। dজন eকসােথ আেস- আেস- হঁাটেত লাগল ফঁাকা রাsা িদেয়
সামেনর িদেক। তােদর সকােলর কাজ শষ। eখন eকটু হঁাটাহঁািট, তারপর বািড় ফরা।
কমেলর সােথর যুবেকর নাম শাnনু হক। সংেkেপ শাn। হািসখুিশ, ভালমানুিষ চহারা। িছপিছেপ গড়ন। পশায় ি ল াn সাংবািদক, সiসােথ
সৗিখন গােয়nা। িনেজর কােজর জন বশ পিরিচিত পেয়েছ eরi মেধ । সাংবািদক িহেসেব aনুসnানী pিতেবদন িলেখ eবং গােয়nা
িহেসেব িনভূলভােব রহস ভদ কের। pায়i তার কােছ kােয়n আেস eখন eটােসটা কােজর জন ।
কমল তােক ভাiয়া বেল ডােক। তােদর বািড় কােছi।
খুব ভাের oেঠ কমল-শাn dজনi। িকছুkন দৗড়ায় eকসােথ। eরপর শাn ি হ াn ekারসাiজ কের, যাগ ব ায়াম কের। স সময়টুকু
কমল eিদক oিদক ঘাের, হঁাটাহািট কের, কখনo বা eকাeকাi ছুটাছুিট কের, লাফালািফ কের।
আেরা aেনক লাকজন বাiের আেস সকােল। aেনেকi আেস ব ায়াম করেত। কu ধুi হঁাটেত। oরা eিদকটা বেছ িনেয়েছ িকছুটা িনজন
বেল। eত সকােল eখােন কu আেস না। িকছুkন পর eখােনo লাকজন আসেত r করেব। তার আেগi oরা চেল যােব oিদেক। িকছুkন
হঁাটেব। গােয় হাoয়া লাগােব। aন েদর দখেব। তারপর বািড় িফরেব। মােঝ মােঝ eকজন ঘালaলা eেস রাsার মােড় বেস। স থাকেল
dজেনi eকgাশ কের খেয় নয়।
eখান থেক কােছi গাছপালা ঢাকা বড় eকতলা বািড়েত বাস কের ei dজন। e dজন ছাড়া তৃতীয় য ব িk সখােন থােক তার বয়স মধ
চিlশ। নাম সংেkেপ হােসন। eকসমেয়র বিkং চ ািmয়ন। স শাnর গািড় চালােনা থেক r কের বাড়ী দখােশানা করা eবং শাnর
সহেযাগী িহেসেব কাজ করা, সবi কের। শাn eবং কমল যতটা হািসখুিশ, হােসন যন স িবচাের eেকবােরi িবপরীত। খুশী হেল তার
ঝকঝেক দঁাত দখা যায়। eছাড়া সবসময় িনিবকার। তার মুখ দেখ মেনর কথা জানা কান জ ািতষীর জন o ক কর হেয় দঁাড়ােব।
oরা যখন বাiের থােক তখনi খাবার তরী কের ফেল হােসন। oরা আসার পরi সgিল টিবেল চেল আেস। শাn drত গাছল সের নয়।
eকসােথ খেয় নয় oরা িতনজন। চা িকংবা কিফ খেত খেত দরকারী কথা থাকেল সের নয়। তারপর শাn যায় তার aিফেস। কখেনা
eকাi মাটরসাiেকল িনেয় যায়, কখেনা হােসন গািড় চািলেয় িনেয় যায়। হােসন কখেনা কখেনা শাnেক িদেয় িফের আেস, কখেনা িনেজi
aন কােজ যায়। তখন কমেলর eকাকী সময় কােট িবশাল বািড়েত।
আজo বাড়ী ফরার আেগ হঁাটিছল কমল আর শাn। আেশপােশর যায়গাটা পােকর মত। মাঝামািঝ dভাগ কের eিগেয় গেছ eকিট জলাশয়।
eকসময় নদী িছল েনেছ কমল, eখন পুেরাপুির লেক পিরনত হেয়েছ। লেকর dপােশ সবুজ ঘাসেমাড়ােনা িবশাল যায়গা। মােঝমেধ যায়গা
ভাগ কের িদেয়েছ বঁাধােনা রাsা। eখােন সখােন বড় বড় গাছপালা। বিশর ভাগi কড়ুi গাছ তেব কৃ চুড়া, কা ন, জাrল eসব গাছo চােখ
পের। eকটা কড়ুi গােছ সাদাগলা শংখিচেলর বাসা দেখেছ কমল। মােঝমােঝ বক দখা যায় পািনর ধাের। দখা যায় সাদা খ ন, শািলক,
দােয়ল আেরা নানারকম পািখ। আর কাক-চড়ুi তা আেছi।
বড়বড় গাছপালার আেশপােশ িসেমেnর বসার জায়গা। বশ িকছু লাক eখন চািরিদেক ঘারােফরা করেছ। কেয়কজন বয়s লাক eক
যায়গায় বেস িনেজেদর মেধ আলাপ করেছ। eক যায়গায় কেয়কজন যুবক গাল হেয় দঁািড়েয় ব ায়াম করেছ। তােদর মাঝখােন eকজন বয়s
ব িk তােদর দিখেয় িদেc িকভােব িক করেত হেব। কেয়কজন মিহলা eকসােথ drত হঁাটেছ। দেখi বাঝা যায় oজন িনেয় িচিnত।
লেকর ধাের eক যায়গায় িকছুkন দঁাড়াল dজন। আজ ঘালaলা আেসিন।
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কান কথা না বেল দঁািড়েয় থাকল dজন পািনর িদেক তািকেয়। লেক পিরsার টলটেল পািন। আকােশর ছায়া পেরেছ তােত। বাতাস সi
ছিবেক ভেঙ টুকেরা টুকেরা কের িদেc। দেখ কমেলর মেন পড়ল িশlীরা ছাটেছাট ছিবর টুকেরা িদেয় eকধরেনর ছিব আঁেক, তােক বেল
কালাজ। oেদর সামেন লেকর পািনেত আকাশ eবং গাছপালার কালাজ।
eকসময় ঘুের বািড়র পথ ধরল oরা। কমল eখনo ধের আেছ শাnর হাত। হঁাটেত হঁাটেত হঠাৎi িপছেন িচৎকার েন দঁাড়াল dজন।
eকটু পরi কারনটা দখেত পল তারা। মাড় ঘুের eকজন যুবক দৗেড় আসেছ তােদরi িদেক। তার িপছেন চঁচােমিচ করেছ eকজন মিহলা
eবং eকজন বৃd লাক। হাত তুেল দখােc ছুেট আসা যুবকিটর িদেক। িচৎকাের যাগ িদল আেরা কেয়কজন। eকজন যুবকিটর পথ রাধ
করার জন রাsার মাঝখােন দঁাড়াল। বশ িকছুটা dের থাকেতi হাত uচু করল যুবকিট। সi হােত eকিট ছুির। তার পথ থেক সের গল
লাকিট।
বুঝেত সময় লাগল না কােরাi। িছনতাiকারী।
কােরা কাছ থেক িকছু িনেয় পালােc। যার িজিনষ স িচৎকার কেরেছ বেলi চােখ পেরেছ। ভয় পেয় চুপ কের থাকেল aনায়ােস হঁেট হঁেটi
চেল যত। কu জানেত পত না।
ছুির হােত যুবকিট ছুেট আসেছ তােদরi িদেক। ei রাsা িদেয়i যােব।
কমল জােন eখন িক করেত হেব। স শাnর হাত ছেড় িদল। eকপােশ সের গল স। শাn eকটু সের গল রাsার ভতেরর িদেক। শাnভােব
দািড়েয় আেছ স। তার পাশ িদেয়i ছুেট যােc যুবকিট।
ছুেট যাoয়া যুবকিট িকছু টর পাoয়ার আেগi হঠাৎ কের পা বাড়াল শাn। জুেতার পাশ িদেয় যুবকিটর হঁাটুর কােছ আঘাত করল। uেড় যেয়
মািটেত আছেড় পড়ল স। হাত থেক ছুিরটা িছটেক পড়ল eকটু সামেন। গিড়েয় সের গল আেরা। মািটেত পেড় সিদেক তাকাল যুবকিট।
শাn তারিদেক eেগাল ধীর পােয়।
যুবকিটর কাছাকািছ যাoয়ার আেগi হঠাৎ uেঠ পড়ল স। drত ছুিরটা কুিড়েয় িনল। সটা হােত বািগেয় ধের ঘুের দঁাড়াল শাnর িদেক।
ছুির হােত eিগেয় আসেছ স শাnর িদেক। বপেরায়া ভি । pেয়াজেন খুন করেত িপছপা হেব না স। তার সামেন eখন জীবনমরন সমস া।
dপা সামেন eিগেয় শাn চুপ কের দঁািড়েয় আেছ। তািকেয় আেছ যুবেকর িদেক। আেরা eকপা সামেন বাড়ল যুবকিট।
চািরিদেক আেরা লাক eেস গেছ। যুবকিট eকবার তাকাল সিদেক। স জােন হােতর ছুির uচু করেলi oিদকটা ফঁাকা হেয় যােব। ভয় eখন
সামেনর িদেক। তার সামেনর জনেক। য দঁািড়েয় eকদৃি েত তািকেয় আেছ তার িদেক। তার হােতর ছুিরেক িকছুi মেন করেছ না। পিরsার
বাঝা যােc ভয় পাoয়ার জন eভােব দঁাড়ায়িন। তার িদেক িপছন িফেরo লাভ হেব না।
সুেযাগ খুজ
ঁ েছ যুবকিট। eিগেয় eেসেছ aেনকটা। হঠাৎ কেরi সামেনর িদেক লাফ িদেয় ছুির চালাল শাnর বুক লk কের। তােক সময় না
িদেয়। িকnt, eজন i যন aেপkা করিছল শাn।
বামিদেক বঁেক গল তার শরীর। পুেরা শরীরটাi সের গল ছুিরর লাiন থেক। সiসােথ ডানহােত খপ কের ধের ফলল oর কিbর কােছ।
eকiসােথ ডান পােয়র জুেতার ডগা আঘাত করল যুবেকর হঁাটুেত। হঁাটুমেু ড় বেস পড়ল যুবকিট। হােত মাচড় িদল শাn। ছুিরটা খেস পড়ল
রাsায়। হাতটা eমনভােব ধেরেছ য স কান শিk ব বহােরর সুেযাগ পােc না। মাচর খেয় মাথা িনচু করেত করেত eেকবাের মািটেয়
ঠিকেয় ফলল যুবকিট। মুখ িদেয় eকটুকু শb করেছ না। বামহাত uচু করল শাn। eখন সটা নেম eেলi যুবেকর ডানহােতর কনুi ভেঙ
যােব।
আেশপােশর কেয়কজন ছুেট eেসেছ ততkেন। কu কলার চেপ ধরল, কu চুল, কu হাত। লািথ মারেছ কেয়কজন। কu িকলঘুিস মারেছ।
আেগর aিভjতা থেক যত রাগ জমা হেয়িছল সবi িমিটেয় িদেc eখন।
eকজন eিগেয় িগেয় তার পেকেট হাত িদল। সখান থেক বর হল সানার চন। eটা িনেয়i পালািcল স। সটা বর কের আ ুেলর মাথায়
ধের ঘুরাল লাকিট। টান িদেয় গলা থেক খুেল নয়ায় িছঁেড় গেছ। oটার মািলক ততkেন eেস দঁািড়েয়েছ কােছ।
যুবকেক oেদর কােছ ছেড় িদেয় কমেলর িদেক িফরল শাn। তাকাল না িপছন িদেক। িপছেন জটলা হেc। নানারকম কথা শানা যােc।
গালাগািল থেক r কের ঠা া-রিশকতা সবিকছুi। পুিলশ আসা পযn িটকেল হয়।
কমল eেস আবার হাত ধরল শাnর। হঁাটেত হঁাটেত eকবার মুখ ঘুিরেয় দখল িপছেন। যুবকিটর পাষাক, sাs - চহারা দেখ মেনi হয় না স
িছনতাi করেত পাের।
তারপর oরা eেগােত লাগল বাড়ীর িদেক। eখান থেক পঁাচশ গেজরo কম dরেt oেদর বািড়।

কমলেদর বসার ঘরটা aেনক বড়। aেনকgেলা সাফা eবং চয়ার পাতা। eকনজর দেখ মেন হেত পাের বh লাকজন আেস তােদর বািড়।
আসেল বাsবতা eেকবাের িঠক িবপরীত। কখেনাi eকসােথ বিশ লাকজন তােদর কােছ আেস না। তােদর বািড়েত য dচারজন আেস তারা
শাnর কােছ আেস pেয়াজেন। aিধকাংশ সময়i eসব কােজ তারা আেস eকা।
বড় ঘেরর মাঝখােন বড় কােপট। eকিদেক দয়াল ঘঁেস িবিভn আকােরর ছাটবড় কােঠর আলমারী eবং সলফ। aিধকাংশi বiেয় ভিত।
বািক যায়গায় শেখর িজিনষ। িবিভn ধরেনর মািটর, কােঠর, িচনামািটর মুিত eবং ঘর সাজােনার িজিনষপt। বশ িকছু বাদ যnt। eকেজাড়া
তবলা, সতার, ছাটবড় বািশ, iেলক িনক িকেবাড। আেরা eমন aেনক িজিনষ যা রাখার সিঠক কান কারন নi। দেখ পছn হেয়েছ বেলi
কনা। oেদর নিমিtক খরেচর বাiের খরচ বলেত বi eবং সৗিখন িজিনষপt কনা।
শাnর আয় eখন ভােলাi।
দয়ােল ঝকঝেক বঁাধােনা ছিব। িসজান eবং eস eম সুলতােনর পিnং eর িরপিলকা। দয়ােলর eক যায়গায় কমেলর লাল রেঙর বিkং
gাভস ঝুলেছ। সবসময় eটা ঝুলােনাi থােক। pাকিটেসর জন স ব বহার কের আেরকেজাড়া। রাsার িদেক জানালার কােছ কিmuটার
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টিবল। শাnর কােজর যায়গা। কােছi মুেখামুিখ বসার যায়গা। বাiেরর কu eেল সবেচেয় বিশ ব বহার হয় ei সাফা। eর সামেন ছাট
িনচু eকটা টিবল।
বড় কােপেটর আেরকিদেক টানা সাফা। কমল eখােন বেস বা েয় বi পেড়, িটিভ দেখ, গান শােন।
rেমর লােগায়া ডাiিনং sস। িঝনুেকর eবং নkাকরা পােটর পদা িদেয় আলাদা করা। লmা টিবল িঘের নkাকরা কােঠর চয়ার। e টিবলটা
eেকবােরi ফঁাকা থােক সবসময়। টিবেল কঁােচর ফুলদািনেত pিতিদনi নতুন ফুল রােখ হােসন। eকi রকম দখেত আেরকটা ফুলদািন
িটিভর oপর।
সকােলর কাজ সের বাiের যাoয়ার pস'িত িনেc শাn। কমল িটিভর িঠক সামেন সাফায় বেস বড় eকটা মেগ কিফ খােc। িটিভেত িবিবিস
oয়াl eর খবর হেc। মােঝ মােঝ সিদেক দখেছ আর জুতার িফতা বঁাধেছ শাn। কমল eকবার িটিভ দখেছ eকবার শাnেক দখেছ। খাবার
টিবেলর িজিনষপt গাছােc হােসন।
হােতর কাজ শষ কের সাজা হেয় বেস িটিভর িদেক তাকাল শাn, তারপর কমেলর িদেক িফরল। বলল, ‘িফরেত দরী হেত পাের। dপুের
খেয় িনস।’
কমল মাথা নেড় সায় িদল।
শাn বলল, ‘aিফেস ঘnাখােনক থাকব। তারপর দরকার হেল মাবাiেল ফান করিব।’
আবারo মাথা নাড়ল কমল।
হােসন ঘের ঢুকল ভতেরর িদক থেক। কাজ শষ কের স যাoয়ার জন তরী। শাn তার িদেক তািকেয় eকবার িনেজর হাতঘিড়টা দখল।
তারপর uেঠ দঁাড়াল। বলল, ‘িঠক আেছ তাহেল। আর িকছু ?’
কমল কান কথা না বেল হঁাসল।
eটা pিতিদেনর ঘটনা। স aভ স' হেয় গেছ eেত। িদেনর aিধকাংশ সময় তােক eকাi থাকেত হয় বািড়েত। বi পড়া, িটিভ দখা, গান
শানা, বাগােন গাছপালার মেধ হঁাটা, পািখর ডাক শানা, আর খুব বশী হেল সামেনর রাsায় সাiেকল চালােনা। ei-i।
শাn বলল, ‘ খলা দখ। আেসনােলর খলা আেছ। আিম ফান কের খবর নব।’
আজ যন eকটু বশী কেরi eিদেক নজর িদেc শাn। কান কারন আেছ িক? eকবার চিকেত কথাটা মেন হল কমেলর। কথা না বেল আবার
মাথা নেড় সায় িদল স।
হােসন তখন বাiের চেল গেছ। গািড় াট দয়ার শb শানা গল। শাn বাiেরর িদেক পা বাড়াল।
ঘাড় ঘুিরেয় দখল কমল। শাn গািড়র সামেনর িসেট, হােসেনর পােশ বসল। কােলা রেঙর লmােট ভ ান। সাধারন গািড় থেক আলাদা, eকটু
বশী লmা। বড় গটটা খালা। গেটর বাiের গািড় থািমেয় হােসন eেস গটটা বn কের িদল। িবেশষভােব তরী বড় লাহার গট। বাiের
থেক বn করা যায়, খালা যায় ধুমাt ভতর থেক। anত ei িতনজন বাদ িদেয় aন েদর জন তা বেটi।
গািড় চেল যাবার পর aেনকkন সভােবi চুপ কের বেস থাকল কমল। eেকবাের ঠাnা হেয় গল কিফ। তারপর eক চুমেু ক ঠাnা কিফi খেয়
শষ করল। তারপর uেঠ কিফর মগ ধুেয় রাnাঘের রেখ eেস সলফ থেক eকটা বi হােত িনল। িকংিফসার iলাসে েটড
eনসাiেkািপিডয়া। aন িকছু করার না থাকেল ei বiটাi খুেল বেস স। বi িনেয় eেস সাফায় ভাল কের হলান িদেয় বসল। সামেনর
িদেক পা ছিড়েয় pায় েয় পড়ল সাফার oপর। বiেয়র পাতা uেl দেখ যেত থাকল।
িটিভেত তখনo খবর হেc। শb নেছ কমল।
কতkন সময় গল মেন নi কমেলর। eকসময় আর iেc হল না বi দখার। বi ভঁাজ কের রাখল পােশ। েয় থাকল চুপচাপ বুেকর oপর
dহাত িদেয়।
ঘাড় ঘুিরেয় িটিভর িদেক তাকাল কমল। হােতর কােছi িরেমাট। সটা তুেল িনল। aথনীিতর খবর হেc। eক ডলাের কত iেয়ন, কত iuেরা।
িকছুkন খবর দখল। িনেচর aংেশ skল কের যাoয়া টাটকা খবরgেলা পড়ল।
পুেরাটা eকবার দিখেয় আবার যখন সটাi দখােত r করল তখন িরেমাট িটপেত r করল কমল। কান চ ােনেল িক হেc দখা যাক।
কেয়ক সেকn কের কান চ ােনেল িক হেc দেখ দেখ স চ ােনল পিরবতন করেত লাগল। চ ােনেলর শষ নi যন। খবর, নাটক, িসেনমা,
গান, চলেছi। eকটা বাংলা চ ােনল eভােবi পার হেয় গল স। খবর হিcল সখােন।
িকেসর খবর ?
আবার সখােন ফরত গল। সাজা হেয় uেঠ বসল।
সংবাদ পাঠক পড়েছ, ‘পুি◌লশ তার পিরচয় িনি ত করেত পােরিন। পুিলশ ধারনা করেছ ব িkগত শtrতার জর ধের কu তােক খুন কের
থাকেত পাের। e ব পাের পুিলশ িনেজ বাদী হেয় মাহাmদপুর থানায় eকিট মামলা দােয়র কেরেছ।’
িটিভর skীেন eকজন মানুেষর মুেখর ছিব। মারা যাoয়ার পের uঠােনা।
সংবাদ পাঠক aন খবের যাoয়া মাt লািফেয় uঠল কমল। drতপােয় টিলেফােনর সামেন যেয় ডায়াল করল। হ াnেসট তুেল কােন লাগাল।
eকটু পেরi oপাশ থেক শাnর কn শানা গল।
‘হঁ া, বল।’
কমল বলল, ‘ভাiয়া, oi লাকটা-, কাল সn ায় eেসিছল তামার কােছ, স খুন হেয়েছ। িটিভেত দখােc।’
eক িনঃ ােস কথাgেলা বেল গল কমল। সােথ সােথ utর পাoয়া গল না oিদক থেক। eiসময় মােটi ei সংবাদ আশা কেরিন শাn।
বলল, ‘আর িক বেলেছ ?’
কমল বলল, ‘pথম িদেক নেত পাiিন। ছুির মেরেছ কেয়কবার। রােতর বলা।’
শাn িজেjস করল, ‘যায়গার কথা িকছু বেলেছ?’
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কমল বলল, ‘বেলেছ মাহাmদপুর থানায় মামলা হেয়েছ। oিদেকi কাথাo হেব।’
শাn যতটা সmব সহজভােব বলল, ‘আcা, িঠক আেছ। আিম খঁাজ িনিc। আর িকছু ?’
‘না।’
শাn বলল, ‘দরকার হেল ফান কিরশ। রািখ।’
বাঝা গল ব s আেছ। eিদেক ei খবরটাo খুবi grtপুন। কানমেতi aবেহলা করা যায় না eমন ঘটনা।
কমল ফান রেখ ধীরপােয় িফের eেস সাফায় আেগর যায়গায় বসল। িটিভেত খবেরর মাঝামািঝ িবjাপন দখােc eখন।
িবষয়টা মেন মেন ঝালাi করল কমল। তার ভূল হয়িন। ei লাকi গতকাল সn ায় eেসিছল শাnর কােছ। সi রাগা-পাতলা চহারা, সi
লmা নাক, সi eেলােমেলা লmা চুল। গােয় ময়লা রেঙর সােটর oপর চাদর। oi সাটটাi দিখেয়েছ ছিবেত।
গতকাল eখােন eেস শাnর সােথ কথা বেলেছ বশ িকছুkন। আর রােতi খুন হেয় গেছ স। মেন হয় eখান থেক ফরার পেথi। গত সn ার
দৃশ মেন পড়ল তারeেকবাের সাধারন পাষাক সাধারন চহারা দেখ সাধারন মধ িবt বেলi মেন হেয়েছ কমেলর। পড়েন পাজামা, গােয় হলেদেট চক সােটর
oপর চাদর জড়ােনা। পােয় স ােnল। বারাnায় দরজার সামেন স ােnল খুেল রেখিছল, মেন আেছ কমেলর।
কন eেসিছল লাকটা ?
কান সাহায চাiেত িন য়i ?
সাধারনত কu eধরেনর কােজ eেল কমল কােছi থােক। বেস থেক সব কথা শােন। পের শাnর সােথ আলাপ কের। aেনক সময়i শাn
তার মতামত জানেত চায়। aেনক সময়i দখা গেছ eকটা িবষয় শাnর চাখ eিড়েয় গেছ, সটা মেন কিরেয় িদেয়েছ কমল। কমেলর জন
সটা eকটা চ ােল । e চ াi সবসময় কের স। শাn তােক বেলেছ মানুষ যত চ া কের তত বিশ বুিd ব বহার করেত পাের। চ া করেল
িদনিদন সটা বােড়। eমন সুেযাগ স ছাড়েব কন ?
গতকাল সটা হয়িন। লাকটা শাnর সামেন বেস eমনভােব তার িদেক তাকািcল য স uেঠ eেস িটিভর সামেন বেস। তারপর eকসময় uেঠ
ভতেরর ঘের িগেয় পড়ার টিবেল বেস। ভালভােবi বুেঝেছ স কমেলর সামেন সব কথা বলেত চায় না। ধু মেন আেছ uেঠ আশার সময় স
লাকটােক eকটা বাk বর কের শাnর হােত িদেত দেখেছ। ছাট eকটা বাk। পের আর খঁাজ নয়া হয়িন িক িছল oেত।
eখন দখেব িক? oiেতা, বুকেসলেফ বiেয়র oপর রাখা।
সাফায় বেস থেকi সটা দখেত পল কমল। নkাকরা কােঠর বাk। eকটা মাটা বiেয়র oপর লmা কের রাখা। লmা িদেকর eকপাশ দখা
যােc।
uেঠ দখেত iেc হল না oর। oখােনi যখন আেছ তখন পের eকসময় দেখ নয়া যােব। চ ােনল পােl ieসিপeন ধরল o।
খলা r হেয় গেছ। তারা dজেনi আেসনােলর ভk। যিদo eটা লীেগর খলা না, nশীপ ম াচ। সকারেনi সকােল দখা। না হেল রােত
দখেত হত। না হাক লীেগর খলা, িpয় দেলর খলা তা। কমল খলা দখেত দখেত খলার জগেত চেল গল। ফুটবল খলা দখেত বসেল
তার সবসময়i মেন হয়, যিদ eখােন ভাল eকটা মাঠ থাকত। যিদ তার aেনকgেলা বnু থাকত, িকভােব খলেত হেব দিখেয় দয়ার eকজন
কাচ থাকত, তাহেল িঠক eমনi eতটা দল তরী হত তােদর িনেয়।
কতkন সময় গেছ মেন নi কমেলর। তnয় হেয় খলা দখিছল কমল। eকটা iেলক িনক eলাম শb কেরi থেম গল। চমেক uঠল
কমল।
বািড়র চািরিদেক কান কান যায়গায় চলােফরা করেল ঘেরর মেধ শb হয়। িটিভর কােছi ছাট মিনটেরর িদেক তাকাল স। ছয়টা িসিকuিরিট
ক ােমরা বসােনা বািড়র চািরিদেক। য কান িদেকর দৃশ দখা যায় ঘের বেসi। eখন di নmর ক ােমরা দখা যােc। বারাnার সামেনর
বাগান আর গট সখােন।
কখেনা কখেনা দয়ােলর oপর িদেয় বড়াল হঁেট গেলo শb শানা যায়। aন কানিকছু সnেরর সামেন গেলo শb হয়। তাহেলo,
কমেলর মেন হল, দেখ নয়া ভাল। আজেকর িদনটা ভালভােব r হয়িন।
িরেমাট িটেপ পঁাচ নmর ক ােমরায় যেত শেbর কারন পাoয়া গল। pাচীর টপেক ঢুেকেছ eকজন লাক। দেখ চমেক uঠল কমল।
কন ঢুেকেছ বািড়েত?
বশ uচু pাচীর। লাফ িদেয় নামায় সmবত ব থা পেয়েছ পােয়। বেস গাড়ালীর কাছটা িটপেছ। eকটু পর uেঠ দঁাড়াল লাকটা।
ঢ াঙামত eকজন লাক। মুেখ লmা গঁাফ, মুেখর dপােশ নেম গেছ। গাল বসা। লmা লmা eেলােমেলা চুল। খঁাচা খঁাচা দঁািড়। পড়েন নীল
িজেnর সাট, িজেnর প াn।
লাকটা uেঠ দঁািড়েয় সখান থেক বািড়র িদেক uঁিক মারল। সরাসির তার মুখ দখেত পােc কমল। লাকটার ধারনাo নi কu তােক
দখেছ। সখােন দঁািড়েয় থেকi বািড়টা দখল িকছুkন। oখান থেক বারাnা eবং খালা দরজা দখা যাoয়ার কথা। eকটু পরi সাবধােন
গাছপালার আড়াল কের eেগােত লাগল সামেনর িদেক। ভি দেখi বাঝা যােc বড়ােত আেসিন। কান মতলব িনেয়i ঢুেকেছ। সহসা কােরা
চােখ পরেত চায় না। eকসময় ক ােমরার বাiের চেল গল স। eখন d নmর ক ােমরায় হয়ত দখা যােব তােক।
drত সাফার িনচ থেক জুতােজাড়া টেন িনেয় পােয় িদল কমল। uেঠ য়ার খুেল বর করল বশ বড় eকটা িপsল। রঙচঙা। দেখ খলনা
িপsল মেন হয়। আসেল eটা হাiেভােlজ গান। ি গার িটপেল 400 ভােlর িবd ত ছুেট যায় eটা িদেয়। লাগেল য কান শিkশালী মানুষ
কমপেk 10-15 িমিনেটর জন jান হারােব। িপsলটা হােত িনেয় কমল সnপেন ভতের িগেয় আেরকটা দরজা িদেয় বাগােনর িপছন িদেক
নেম পড়ল। লাকটা রেয়েছ িবপরীত িদেক।
বাগােনর মেধ িদেয় িকছুটা eিগেয় eকটা র ন ঝােপর আড়াল থেক uঁিক মারল কমল। লাকটােক দখা যােc। িসঁিড়র কােছ দািড়েয়
ভতের uঁিক মারেছ।
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আেরকবার ব াখ া খঁাজার চ া করল কমল। ক লাকটা ? িকজন ঢুেকেছ eভােব ? চুির করেত ঢুেকেছ ?
নাheভােব কu চুির করেত ঢােক না, িনেজেকi বুঝাল কমল। চার ঢুেক দািম িজিনেষর খঁাজ কের। সামেন যা দখেত পায় সটা িনেয় লাভ
হেব িকনা যাচাi কের। ei লাক সটা করেছ না। আেশপােশর কান িজিনেষর িদেক নজর িদেc না। eর মতলব aন িকছু।
স জেন েনi ঢুেকেছ। িনিদ কান uেdশ আেছ। সmবত জােন eখন শাn eবং হােসন নi। হয়ত বাiের কাথাo aেপkা করিছল,
দেখেছ oেদরেক বাiের যেত।
eকটু আেগ eকটা গািড়র শbo যন েনেছ কমল। তখন পাtা দয়িন eেকবােরi।
কমল eকা আেছ জেনi ঢুেকেছ। শিkেত কমল oর সােথ পারেব না সটা oi লাক জােন। সজন i িনি n eেকবাের। শাn িকংবা
হােসেনর সামেন পরেল eমন eকটা পটকান িদতঘেরর ভতর থেক িটিভর শb শানা যােc।
eকসময় লাকটা বারাnার িসঁিড়েত পা রাখল। oর িপঠ eখন কমেলর িদেক। লাকটা িপছনিদক দখা pেয়াজন মেন করেছ না। কমল আেরা
সামেন চেল eল। লাকটা বারাnায় uেঠ গেছ। uঁিক মারেছ ভতের দখার জন । drত িসঁিড়র কাছাকািছ চেল eল কমল। dহােত িপsল ধের
তাক কের ধরল সামেনর িদেক।
‘ei য-’
লাকটা চমেক ঘুের তাকাল তার কথা েন। সােথ সােথ ি গার িটপল করল কমল। eকটা aদৃশ িবd েতর ঝলক যন আঘাত করল
লাকটােক। সােথ সােথi স hড়মুড় কের লুিটেয় পড়ল সখােন।
কমল লাফ িদেয় বারাnায় uেঠ পড়ল। পা িদেয় নাড়া িদেয় দখল লাকটােক। jান হািরেয়েছ। দৗেড় ঘের ঢুেক িপsলটা eকটা সাফায় ছুেড়
িদল। তারপর বাiের eেস লাকটার dহােতর কিbর কােছ ধের টানেত টানেত ঘেরর ভতের িনেয় গল। লmায় বড় হেলo oজন বিশ নi।
ঘেরর ভতেরর সাফার িপছেন দয়ােলর কােছ ফঁাকা যায়গায় eেন ফলল লাকটােক। সখােনi রেখ দৗেড় ভতর থেক দিড় আনল।
eতটুকু নড়াচড়া করেছ না লাকটা। ঠেল তােক uিlেয় িদেয় oর dহাত িপছেন eকসােথ কের বঁাধল। বঁাধা শষ কের ভালকের দখল
লাকটােক। eখনo ajান।
দঁািড়েয় দঁািড়েয় িকছুkন দখল কমল। িনেজরi হঁািস পল লাকটার dরবsা দেখ। আহা বচারা। ধারনাo করেত পােরিন কাথায় ঢুেকেছ।
jান িফরেল িজেjস কের জানা যােব। ei িপsেলর gিল খেল jান হারােনা ছাড়া aন kিত হoয়ার সmাবনা নi।
িকছুkন দঁািড়েয় থেক কমল দখল লাকটা েয়i আেছ িনিজব হেয়। সময় িনেc jান িফরেত। ভতর থেক ছাট eকটা চয়ার আনল স।
লাকটার িঠক সামেন চয়ার রেখ তােত বসল। পােয়র oপর পা তুেল বেস থাকল।
িটিভ চলেছ তখেনা। আধঘnার মত খলা হেয় গেছ। uেtিজত কেমnাির েন সিদেক তাকাল। গাল হল না। kশবােরর oপর িদেয় বল
বাiের চেল গেছ। আবার তাকাল লাকটার িদেক। jান ফরার কান লkন নi।
বেস থেক থেক িবরk হেয় গল কমল। দশ থেক পেনর িমিনট, eরi মেধ jান িফের আসার কথা। তারেচেয় বিশ সময় কেট গেছ।
eকসময় uেঠ ভতের গল। িফের eেলা হােত eকটা বািট িনেয়। তােত পেটেটা িচপস।
eেস দখল লাকটার jান িফেরেছ। নড়েছ স।
কমল eেস লাকটার সামেন চয়াের বসল। লাকটা uেঠ চাখ িপট িপট করল কমেলর িদেক চেয়। হািস পল কমেলর। সo তারিদেক
তািকেয় চাখ িপট িপট করল। লাকটা রেগ গল তােত। টান িদেয় হাত ছাড়ােত চ া করল। তােত কাজ হেব না বুেঝ uেঠ দয়ােল হলান
িদেয় বসল। রাগতভােব তািকেয় থাকল কমেলর িদেক।
হাসল কমল। ei লাক eখন তার নাগােলর মেধ । স যা করেব তাi মেন িনেত হেব eেক। eকটু খলােনা যাক। বাম হঁাটুর oপর ডান পা
তুলল। বািট থেক eকটা িচপ তুেল মুেখ িদল।
‘খােবন? মজা।’
মুখ িদেয় শb করল কমল। লাকটা কটমট কের তািকেয় আেছ তার িদেক। iেc কেরi শb কের খেত r করল স। আেরকটা তুেল িচপ
মুেখ িদল। লাকটার aবsা দেখ সিত i তার হািস পােc।
‘িক ঢুেকেছন কন ?’ r নাচাল কমল।
লাকটা কান utর িদল না। eকদৃি েত চেয় আেছ কমেলর চােখর িদেক। আেরকটা িচপ মুেখ িদল কমল। িটিভর িবjাপেনর মত শb কের।
‘বলেবন না ? আcা থাক, দরকার নi। যার িজেjস করার স আসুক। তােক বলেলi হেব। hঁ-hঁ।’
িথoির aঁির eiমাt eকটা গাল িদল।
কেমnাির েন drত িটিভর িদেক তাকাল কমল। তারপর চয়ার ছেড় uেঠ পড়ল। থাক লাকটা তার মত। হাত বঁাধা আেছ িকছু করেত পারেব
না। eেস িটিভর সামেন সাফায় বসল। খলা দখেত থাকল মেনােযাগ িদেয়।
লাকটাo তািকেয়েছ িটিভর িদেক। কমেলর িদেক। oখােন বেসi িটিভ দখা যায়। িরেp দখােc। পনািl বেkর বাiের থেক dজনেক
কািটেয় বাম পােয় িকক কেরেছ। তnয় হেয় দখেছ কমল। গিত আর জারােলা শেটর কােছ পরািজত হেয়েছ pিতপেkর িডেফn। পয়িtশ
গজ, িটিভেত মাপ দখােc।
লাকটা তার হাত নাড়াচাড়া করেছ। বঁাধন খালার চ া করেছ।
কমল িপছেন তাকাল eকবার। লাকটা থেম গল সােথ সােথ। কমল আবার তাকাল িটিভর িদেক। eক গােলর পরi আেরকটা সুেযাগ তরী
হেয়েছ। গালকীপার পা কের বাiের পাঠাল। কনার।
লাকটা আবার বঁাধন খালার জন টানাটািন করেত লাগল। বািট সাফার oপর নািমেয় গভীর মেনােযাগ িদেয় িটিভ দখেছ কমল। খেতo
ভুেল গেছ স। কনার িকক নয়া হেc।
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লাকটা বঁাধন খুেল ফেলেছ। মােটi সময় নয়িন খুলেত। eতটুকু শb না কের কমেলর িপছেন চেল eল লাকটা। eকসময় িপছেন uপিস'িত
টর পল কমল। মুখ ঘুরােতi pচn eকটা ঘুিষ মারল লাকটা কমেলর কােনর কােছ। সবিকছু anকার হেয় গল কমেলর কােছ।
বশ িকছুটা সময় কেট গেছ তারপর। কমেলর ঘের িটিভ চলেছ তখনo। মিনটের তখনo দয়ােলর কােছর দৃশ দখা যােc। ঘেরর িজিনষপt
eেকবাের লnভn। িবিভn য়ার খালা। য়ার থেক িজিনষপt eেন মেঝেত ফলা হেয়েছ। ছিড়েয় িছিটেয় পেড় আেস সgেলা কােপেটর
oপর, eিদক সিদক। ঘের কu নi। কমল নi, সi লাকo নi।
ঘেরর কানায় ফানটা বেজ uঠল eiসময়। কেয়কবার বেজ থামল। আবার বাজল। বশ কেয়কবার বেজ থেম গল eকসময়।
িচিnতভােব হ াnেসটটা নািমেয় রাখল শাn। কমল ফান ধরেছ না। eমনটা সাধারনত হয় না। িক করেছ o ? বাথrেম গেছ ? ঘুিমেয়েছ ?
dের কাথাo আেছ ?
কমেলর বাiের কাথাo যাoয়ার কথা না। গেল তােক ফান কের জানােনার কথা। পিরsার িনেদশ দয়া আেছ তােক।
আেরকটা নাmাের ডায়াল করল স। eটা eমােজnী কল। বাগােনর িদেক লাগােনা eলাম বােজ ei নাmাের কল করেল। বাড়ীর য কান
যায়গায় থাকেল নেত পােব কমল। নেলi ঘের eেস কল করেব।
কেয়ক িমিনট aেপkা করল শাn। eবােরo কান সাড়া পাoয়া গল না।
r কঁাচকাল শাnর। িন য়i ঘের নi। বাগােনo নi। সামেনর রাsায়o নi। তাহেল ?
কমেলর কৗতুহল খুব বিশ। oর তদেন-র কােজ aেনক সময়i তার সােথ থােক, তারফেল aেনক কাজi খুব সহজ মেন কের। aেনক সময়
িবপেদর কথা না ভেবi কৗতুহল মটােত যায়। বারবার সাবধান কেরo কৗতুহল কমােনা যায়িন। তার iেc পুেরাপুিরভােব স শাnর সােথ
কাজ করেব। সব তদেন- aংশ নেব। গতকাল তারকােছ আসা eকজন kােয়n খুন হেয়েছ। িনেজi খবর দেখেছ িটিভেত, ফান কের
জািনেয়েছ। কান eলাকায় সটাo স জােন।
িনেজi বর হয়িনেতা খঁাজ িনেত ?
নতুন আেরকটা নাmাের ডায়াল করল। eবার হােসন ফান ধরল aন িদক থেক। ei ফানটা গািড়েত। শাn বলল, ‘ হােসন, বাসায় যেত
হেব। কমল ফান ধরেছ না। আিম আসিছ।’
হােসনেক জািনেয় রেখ থানায় ফান করল শাn। িনেজর পিরচয় িদেত তথ পেত সমস া হল না কান। গতকাল তারসােথ দখা করার কথা
জািনেয় বািক কথা জেন িনল। লাশটা মেগ রাখা আেছ। eখেনা কu শনাk কেরিন। পিরচয়o জানা যায়িন। তােক বািড়র িঠকানা িদেয়িছল
লাকটা। সi িঠকানা িদেয় সখােন খবর পাঠােত বলল স। তার িকছু করার থাকেল করেব স আ াসo িদল। কমেলর বয়সী কu থানায়
যায়িন eটাo জানা গল।
ফান রেখ drতপােয় বর হল শাn। বািড় িগেয় দখা যাক।
aিফেস চাকরী pাথীেদর ভীড়। কিরেডাের জটলা কের দঁািড়েয় inারিভuেয়র জন aেপkা করেছ। rম থেক বর হেয় লmা কিড়েডার িদেয়
যাoয়ার সময় কেয়কজনেক pায় ধাkা িদেয় বাiের বরেত হল। গািড় বারাnায় eেস দখল হােসন গািড় eেন থািমেয়েছ eরi মেধ । লাফ
িদেয় uেঠ পড়ল তােত। গািড়টা বরল রাsায়। পেথ দশ িমিনটo লাগল না oেদর। বািড়র সামেন গেটর বাiেরi হােসন থামাল গািড়টা। লাফ
িদেয় নেম গেটর কােছ দঁাড়াল শাn। dর থেকi দখা যােc গটটা সামান ফঁাক করা। খালা।
কন ?
কমল িক সিত সিত i বাiের গেছ ? যিদ বাiেরi যায়, eভােব গট খুেল যােব কন ?
ধাkা িদেয় আেরকটু ফঁাক কের ভতের তাকাল। গট থেক বারাnা পযn বঁাধােনা রাsা। গট থেকi ঘেরর ভতর দখা যায়। ঘেরর দরজা
খালা। সবিকছু যন sাভািবক মেন হেc না। দরজার সাজা eকটা বেতর াn থাকার কথা, সটা কাত হেয় রেয়েছ।
দৗেড় ঘের ঢুকল শাn।
ঘেরর িজিনষপt তছনছ করা। কমল নi।
দৗেড় ভতেরর ঘের গল শাn। কমেলর ঘর, তার ঘর, হােসেনর ঘর, বাথrম। কমল কাথাo নi। বাগােনর িদেকর ছাট দরজা তখেনা
খালা।
আবার বাiেরর ঘের eেস দঁাড়াল শাn। িকছু eকটা ঘেটেছ। কমল ছাড়াo aন কu িছল eখােন। িজিনষপt ulােনার কাজ স িকংবা তারাi
কেরেছ। কমেলর eকাজ করার কান কারনi নi।
িকnt কমল কাথায়?
দঁািড়েয় মাথা ঠাnা রেখ আেরকবার ভালভােব ঘরটা লk করল। িকছু eকটা ঘেটেছ eখােন। কu িজিনষপt uেlপােl িকছু খুেঁ জেছ।
সাধারন চােরর কাজ কখেনাi না। সামেন aেনক দামী িজিনষপt িছল, সgেলা পের রেয়েছ ছিড়েয় িছিটেয়। িনেয় যায়িন। য খুেঁ জেছ স
িবেশষ িকছু খুেঁ জেছ। আলমারী, টিবেলর য়ার eiসব যায়গায়। ধুমাt ei ঘেরi।
িটিভ চলেছ। eখেনা ieসিপeন ধরা। সামেন সাফায় িচপেসর বািট, াiিনং টিবেলর িদেক দয়ােলর কােছ eকটা চয়ার, সখােন
eকটুকেরা দিড় পের আেছ, eকটা সাফায় িপsল।
মিনটের পঁাচ নmর ক ােমরা ধরা। তখনo দয়ােলর দৃশ দখা যােc।
কমল ei যায়গা দখিছল কন ? সাধারনভােব di নmর ক ােমরা ধরা থােক eেত। গেটর সামেন কu eেল দখা যায় সi ক ােমরায়।
িচিnতভােব বারাnায় বর হল শাn। দখল হােসন eিগেয় আসেছ। হাত িদেয় তােক বাগােনর িপছন িদকটা দিখেয় লাফ িদেয় দয়ােলর
িদেক eিগেয় গল। মুেখ বলল, ‘কমল ঘের নi। oিদকটা দখুন।’
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েন থমেক গল হােসন। তারপরi drত eেগাল িপছন িদেক।
দয়ােলর কােছ eেস মািটটা দখল শাn। সিত সিত i িকছু ঘেটেছ eখােন। কu ঢুেকেছ eিদক িদেয়। যখােন লাফ িদেয় নেমেছ সখােন
জুতার দাগ রেয়েছ তখেনা। য নেমেছ তার পা লmা। জুতার মাথা সুচঁ ােলা। মেন হয় হাlা পাতলা গড়েনর লাক। লাফ িদেয় নেম দঁািড়েয়
িছল eখােনi, িকছুkন eকপােয় ভর কের। তারপর হঁেট গেছ বাগােনর িদেক।
যিদক িদেয় হঁেট গেছ সi পেথর ঘাসgেলা দখল। যখােন যখােন পা পেরেছ সখানকার ঘােসর ডগা ভেঙ গেছ। ঘnাখােনেকর
মেধ কার ঘটনা। দাগgেলা eিগেয় গেছ বারাnার িদেক। শাn eেগাল দাগ ধের ধের।
িনি তভােবi pাচীর টপেক eেস সi লাক ঘের ঢুেকেছ।
হােসন eিগেয় eল oিদক থেক। বাগােনর oিদকটা দেখেছ স। শাn তার িদেক তাকােত মাথা নেড় না বুঝাল।
শাn বলল, ‘ কu ঢুেকিছল। eিদক িদেয়।’
হাত িদেয় দয়ােলর িদকটা দখাল শাn।
বারাnার সামেন বঁাধােনা যায়গা পযn eেস শাn হঁাটেত r করল গেটর িদেক। বাiেরর িদক দখা দরকার। হােসন তােক aনুসরন করল।
বাiের eেস দয়ােলর বাiেরর িদকটায় দঁাড়াল শাn। eিদক িদেয়i uেঠেছ। খঁাড়া আট ফুট uঁচুেদয়াল। সাধারনভােব লাফ িদেয় uেঠ কােরা
পেk ei দয়াল টপকােনা সmব না। aবশ i কানিকছুর সাহায িনেত হেব।
দয়ালটা দখল শাn। দয়ােলর কােছ eকটা সgন গাছ। তাহেলo ei গাছ বেয় uেঠ লাফ িদেয় দয়ােল পৗছােনা ক কর কাজ। িন য়i
aন িকছুর সাহায িনেয়েছ।
গােছর গােয় eকটা গািড়র ঘসা লেগেছ। সাবধােন যায়গাটা দখল শাn। সবুজ রেঙর gড়া লেগ রেয়েছ সখােন। সখান থেক রেঙর চটা
হােত তুেল িনল। পােয়র কােছ তাকাল স। বাঝা যােc eকটা গািড় দঁািড়েয়িছল eখােন। গাছ আর দয়ােলর মাঝখােন। বশ চoড়া টায়ােরর
দাগ। মেনহয় সটার ছােদ uেঠ তারপর দয়াল টপেকেছ।
রেঙর চটাটা হােসনেক দখাল। হােসনo বুেঝেছ িক ঘেটেছ eখােন।
শাn বলল, ‘সবুজ রেঙর জীপ। নতুন রঙ করা। আেগ সাদা িছল।’
হােসেনর মুখ গmীর। কu গািড় িনেয় eেসিছল eখােন। ঢুেকিছল eিদক িদেয়। কমল নi বািড়েত। ঘেরর িজিনষ লnভn।
তারমােন িবপদ।
শাn বলল, ‘ খঁাজ লাগান তা। গ ােরজ gেলােত ফান কের খঁাজ িনন। alিদেনর মেধ কান গািড় রঙ কেরেছ িকনা, সাদা থেক সবুজ। বড়
িজপ, মেন হয় িমতসুিবিস।’
হােসন কান কথা না বেল তার গািড়র িদেক eেগাল। সখান থেক স ফান করেত পারেব। তার পিরিচত লাকজন আেছ সব যায়গায়।
eধরেনর eকটা নতুন রঙ করা গািড়র খঁাজ পেত তার বশীkন লাগেব না।
শাn সখােনi দঁািড়েয় দয়ােলর oপেরর িদেক তাকাল। গািড়র ছােদ uেঠ যিদ দয়াল টপকায় তাহেলo বশ লmা লাক। eধরেনর কােজর
aিভjতাo আেছ। তারমােন eমন কu য aপরােধর সােথ জিড়ত।
স িকছু কেরেছ কমেলর।
না-িক কমল িনেজর iেcয় কাথাo গেছ ? সi লাক হয়ত ঢুেকিছল কমল বাiের যাoয়ার পর।
সব সmাবনাi যাচাi করা দরকার।
ei বািড়টা eেকবাের ফঁাকা যায়গায়। বািড়র পােশ রাsা, তারপরi লকটা ঘুের গেছ। ধােরকােছ সাজাসুিজ দখা যায় eমন কান বািড় নi
আেশপােশ। স কারেনi eভােব িদেনর বলা দয়াল টপেক ঢুকেত সাহস পেয়েছ।
িচিnতভােব সামেনর িদেক হঁাটেত লাগল শাn। িকছুটা dের eকটা খালা দাকােনর সামেন eেস দঁাড়াল শাn।
eকটা বািড়র িনচতলায় গ ােরেজর যায়গায় দাকান। মুলত তরী খাবার িবিk কের dপুর থেক। যারা লেকর ধাের বড়ােত আেস তারা কেন।
aন সময় ছাটখাট pেয়াজনীয় িজিনষ আর মুলত চা-িসগােরট িবkী হয়। তােদর বািড়র কােছ গািড় গেল ei দাকােনর সামেন িদেয়i যেত
হেব।
দাকােনর কমচারী মাজাফফর দাকান পিরsার করেছ। িবেকেলর িবkীর pস'িত িনেc। শাnেক ঢুকেত দেখ aবাকi হল। eসময় িকছু
িকনেত আেসিন িন য়i।
শাn eিগেয় eেস দঁাড়াল দরজার কােছ। দেখ বাঝা যােc দাকান খালা হেয়েছ বশ িকছুkন হেয় গেছ। মাজাফফর কাজ থািমেয় aেপkা
করেছ।
‘কখন দাকান খুেলছ ?’ িজেjস করল শাn।
মাজাফফর িকছুkন ভাবল। সময় িহেসব করল। utের যা বলল তা থেক aবশ সময় আnাজ করা সmব না, ‘aেনকkন।’
‘eিদেক eকটা সবুজ জীপ আসেত দেখছ ?’ সরাসির িজেjস করল শাn।
eকটু ভাবল মাজাফফর, ‘হঁ া, দখিছলাম।’
মাজাফফেরর ভাষাটা eকটু adুত ধরেনর। িবিভn আ িলক ভাষার সােথ dভাষা মশােনা। শাn সিদেক মন িদল না। তার aনুমান িঠক।
সবুজ রেঙর জীপ eেসিছল তােদর বািড়র কােছ।
‘আর িক দেখছ ?’
আেরকটু ভাবল মাজাফফর। বলল, ‘oিদেক যেত দখলাম। ভাবলাম আপেনর কােছ কu eেসেছ। তারপর আবার চেল গল।’
‘গািড়েত ক িছল দেখছ ?’
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‘িj না, স ার। িকছু হiেছ ?’
আর কথা বাড়ােনার pেয়াজন দখল না শাn। ‘িঠক আেছ’ বেল িফরেত r করল।
গািড় িনেয় eেসিছল কu। বড় িজপ মােন দািম গািড়। তারমােন টাকাপয়সা, সামথ আেছ eমন কu। ঘের ঢুেক ঘেরর িজিনষ লnভn
কেরেছ।
আর কমল িনেখঁাজ।
কমল কাথাo বড়ােত যায়িন। স ক ােমরায় দেখেছ দয়াল টপেক আসা লাকটােক। তারপর িকছু eকটা ঘেটেছ। ক ােমরার সামেন যা
ঘেটেছ সgেলা রকড করা নi। কমল iেc করেলi রকড করেত পারত, কেরিন। ধুi দেখেছ।
আেস- আেস- গেটর িদেক হঁাটেত লাগল শাn।
eকটামাt সুt রেয়েছ হােত। সাদা থেক সবুজ রঙ করা গািড়।

চাখ খালার চ া করল কমল। ভারী হেয় আেছ চাখ। মেন হেc কu যন জার কের চেপ ধের আেছ। খুলেত ক হেc। সারাগােয় ব থা।
মাথা িঝমিঝম করেছ।
িক হেয়েছ oর ? o কাথায় ? ঠাnা লাগেছ কন ?
নড়েত চ া কেরo নড়েত পারল না o। eকটুপরi বুঝল oর হাত বঁাধা। dহাত পছন িদেক বঁাধা। পা বঁাধা নi। o েয় আেছ ঠাnা মেঝেত।
eকিদেক কাত হেয়।
কান যায়গা eটা ?
জার কের চাখ খুলল কমল। মাথায় বামিদেক ব থা। সিদেকi কাত হেয় মেঝেত েয় রেয়েছ স। চাখ খুলেতi ujjল আেলায় চাখ
ধঁািধেয় গল oর। চাখ কুচঁ েক eকটু eকটু কের মািনেয় িনল স। দখেত পল oর সামেন হলুদ eকটা দয়াল। পিরsার হলুদ দয়াল। রাদ
eেস পেরেছ দয়ােল। ঢুেকেছ কঁােচর জানালা িদেয়। জানালার েমর নkা আঁকা হেয়েছ দয়ােল।
ঘারার চ া করল স। oর সারা গােয় ব থা। িক হেয়েছ oর ?
মেন করার চ া করল o।
িক হেয়িছল ? ঘের বেসিছল স। তারপর ?
ক যন ঢুকল দয়াল টপেক। লmামত eকজন লাক। বাগান থেক uঁিক মের ঘেরর ভতর দখার চ া করিছল। তােক gিল কেরিছল স
হাiেভােlজ গান িদেয়। তারপর তােক eেন বঁেধ রেখিছল ঘেরর ভতর। িটিভেত খলা হিcল তখন। স খলা দখিছল। তারপর ?
আর িকছু মেন নi।
eটা কান যায়গা ?
oেদর বািড় না eটা িনি ত। বাiেরর শb শানার চ া করল কমল। পািখর ডাক শানা গল। িকিচরিমিচর শb। eকসােথ aেনক পািখ
ডাকেছ। আর কান শb নi।
eটা িক ঢাকা শহেরর মেধ কাথাo ? িন য়i না। শb েন বাঝা যােc যায়গাটা খালােমলা। কান হ েগাল নi। ঢাকা শহের যখােনi
হাক, িকছু শb পাoয়া যােবi। গািড়র শb, িটিভর শb aথবা মানুেষর কথাবাতা, হ েগাল। eখােন মানুেষর তরী কান শb নi।
ভালভােব তাকাল কমল। ফঁাকা eকটা ঘর। সmবত দাতলায়। eকিদেকর কঁােচর জানালা িদেয় রাদ ঢুেকেছ ঘের। সিদক িদেয় আকাশ দখা
যােc। িনল আকােশ ভেস বড়ােc সাদা মঘ। আর িকছু না। না ঘরবািড়, না গাছপালা। স পের আেছ ঘেরর মাঝখােন। ঠাnা মেঝর oপর
কাত হেয়।
eটা ঢাকা শহর থেক বাiের, িনি ত কমল। oেক ঘুিস মেরিছল লাকটা, মেন পরেছ oর। তােতi jান হািরেয়িছল o।
ঘুিস খেয় মানুষ কতkন ajান থােক ? কেয়ক িমিনট মাt। কেয়ক িমিনেট oেক ঢাকার বাiের আনেত পােরিন। তারমােন oেক ajান রাখার
জন আেরা িকছু কেরেছ eরা। kােরাফম জািতয় িকছু ব বহার কেরেছ। eজনi মাথাটা িঝমিঝম করেছ eখেনা।
বাiের মােঝ মােঝ পািখর ডাক ছাড়া আর কান শb নi।
চুপচাপ েয় থাকল কমল।
তারপর, eকসময় শb শানা গল। কথা বলেছ কu। eকজন আেরকজনেক িকছু বলেছ। শানার চ া করল কমল। কথা বুঝেত পারল না
eকটাo। eকটু পরi বাiের পােয়র শb শানা গল। জুতার খটখট শb eিগেয় আসেছ ঘেরর বাiের। ক কের সিদেক তাকাল কমল।
oিদেকর দয়ােল eকটা দরজা। দরজার বাiের তালা খালার শb শানা যােc।
কমল চাখ বn কের পেড় থাকল।
তালা খুেল কu ঘের ঢুকল। তার কােছ eেস দঁাড়াল।
eকটু পেরi কu eকজন িচঁ িচঁ কের কথা বলল, ‘ei আপদ িদেয় িক করব। আমার িজিনষটা দরকার। তাড়াতািড়।’
আেরকজন কিফয়েতর সুের বলল, ‘খুiজা দ াখিছ, oহােন নাi। eiডা হােত থাকেল িনেজi বাiর কiর◌্যা িদব।’
সi লাক িক ? যােক স বঁেধিছল ? লাকটা কান কথা বেলিন তখন। oর গলার sর চেন না স। দখার জন চাখ খুলল।
হঁ া, সi ঢ াঙা লাক। সােথ আেরকজন মাটা লাক।
িক মাটা র বাবা! কমেলর িঠক সামেন দঁািড়েয় আেছ। মািটেত মাথা রেখ তাকােনায় লাকটােক বঢপ রকম দখােc। িক eকটা iংেরজী
ছিবেত eমন মাটা লাক দেখিছল কমল। ei মাটাi িচঁ িচঁ কের কথা বলিছল। eতিকছুর মেধ o হঁািস পল কমেলর।
‘jান িফেরেছ।’ আবার িচঁ িচঁ করল লাকটা।
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কমল ঢ াঙা লাকটার িদেক তাকাল। লাকটা aপলক তািকেয় আেছ তারিদেক।
eখনo তার মাথায় ব থা। ঘাড় ঘুরােনায় টন টন কের uঠল সটা। ঢ াঙা লাকটার িদেক তািকেয় বলল, ‘মারেলন কন ? আিম মেরিছলাম
আপনােক ?’
‘ চাপ। aহনo গাo ঝnঝnকরতােছ।’ ধমেক uঠল লাকটা।
তাiেতা। কমল gিল কেরিছল তােক। gিল খেত কমন লােগ জােন না স। হয়ত সিত i ব থা পেয়েছ তােত। eবাের aন pসে গল স।
সহজ ভি েতi বলল, ‘শk কের বঁে◌ধেছন কন ? আিম তা আলগা কের বঁেধিছলাম।’
ঢ াঙা লাকটা eিগেয় eেস ‘চুপ থাক’ বেল eকটা লািথ মারল oেক। সi সােথ খারাপ গািল িদল eকটা। মুhেত িসdাn িনেয় ফলল কমল,
eেক ছেড় দয়া হেব না। eর শািস- oেক পেতi হেব। কােরা গািল সহ করেব না স।
মাটা লাকটা িবরk। বলল, ‘কােজর খবর নi, খািল ঝােমলা। eকিদেক খুেনর মামলা বঁািধেয়ছ, eখন আবার eটা। যেtাসব। . . আিম
গলাম। eিদেক কান গরিমল না হয়।’
স drতপােয় হঁেট গল দরজার িদেক।
মাটা হেল িক হেব, হঁাটার সময় শb হয় না। যন িপছেল যায় মেঝর oপর িদেয়। aন লাকটাi বরং শb কের হঁােট।
ঢ াঙা তােক aনুসরন করল। বাiের যেয় তালা লাগাল। পােয়র শb চেল গল dের। eকটুপরi গািড়র শb শানা গল বাiের থেক। গািড়েত
sাভািবেকর চেয় বিশ শb হয় নািক ফঁাকা যায়গা বেল শb বিশ মেন হেc বুঝল না কমল। dের িমিলেয় গল শbটা।
ক কের uেঠ বসল কমল।
হাত টেন দখল। পােয়র িনচ িদেয় হাতেক সামেন আনা যােব। aেনকিদন সটা pাকিটস কেরেছ কমল। তাহেল খুেল ফলাo aসmব হেব না।
মাথা ঠাnা রাখেত হেব। বুিd িদেয় কাজ করেত হেব।
oেক oরা ধের eেনেছ, আটেক রেখেছ কাথাo। বুেঝ গেছ কমল। oেক আটেক রেখ িকছু eকটা আদায় করেত চায়। িকছু eকটা খঁাজ
করেছ যটা তার বািড়েত খুেঁ জ পায়িন। eখন তােক িজিm কের সটা আদায় করেব।
কার কােছ ? তার ভাiয়া আর হােসেনর কােছ ?
eখেনা টর পায়িন কাথায় খঁাচা মেরেছ। dজেনর eকজনo ছেড় কথা বলেব না। ভাiয়া eেদর খুেঁ জ বর করেবi করেব।
আর হােসন ভাiেয়র হােত পরেল দখেত হেব না।
আপাতত eখান থেক বর হেত হেব, িনেজেকi বুঝাল কমল। বুিdi eকমাt ভরসা eখন।
বেস ঘেরর চািরিদেক তাকাল স। eকিদেক কঁােচর জানালা িদেয় বাiেরর আকাশ দখা যােc। িবপরীতিদেক বাiের যাoয়ার দরজা। oিদক
িদেয় হঁেট eেসেছ oরা, তারমােন দরজার oপােশ বারাnা। aন dিট দয়ােলর eকিটেত বn eকিট ছাট দরজা। সmবত বাথrম।
আেরকিদেক ধুi দয়াল।
ঘের কান িকছুi নi। eেকবাের িকছুi না।
তারমােন eটা আবািসক বািড় না। পিরবার থাকেল eমন eকটা বড় ফঁাকা ঘর থােক না। মানুষ না থাকেলo িজিনষপt রাখা থােক।
eটা মেনহয় শহেরর বাiের কান ফঁাকা বািড়। eেকবাের ফঁাকা যায়গায়। আেশপােশ aন কান বািড় নi। ei লাকgিল খারাপ কােজ
ব বহার কের। হয়ত তারমত aন েদরo ধের eেন আটেক রােখ। টাকাপয়সা আদায় কের।
uেঠ দঁাড়াল কমল। ভািগ স পা বঁােধিন।
eেস জানালার কােছ দঁাড়াল স। eকটু dেরi ধানেkত, dের িকছু গাছপালা। বািড়র পাশ থেক eকিট মািটর রাsা চেল গেছ মােঠর মেধ
িদেয়। eকটু ঘুের গাছপালার িপছেন হািরেয় গেছ। বশ ঘন গাছপালা oিদেক। মােঠ কান মানুষজন তার চােখ পড়ল না। ধান kত মােন
সখােন কৃষকরা কাজ কের। তারা কখেনাi eেদর দেলর লাক না। eখন সামেন eকজন কৃষকo দখা যােc না।
সবুজ ধানেkেতর oপাের aেনকটা dের eকসােথ aেনক গাছপালা। মেনহয় কান gাম। dেয়কটা ঘেরর কানা দখা যােc। চকচক করেছ িটন।
জানালার িদেক তাকাল কমল। িছটিকিন দয়া। লk করল জানালার gীল বা িশক িকছুi নi। তারমােন হাত খুলেত পারেলi জানালা খুেল
aনায়ােস বাiের যেত পারেব স। তারপরআবার দরজার িদেক তাকাল স।
ভতেরর িদেক মাঝামািঝ যায়গায় eকটা িছটিকিন। সখােন িগেয় পছন িফের সটা আটেক িদল। eখন বাiের থেক কu সহেজ ঢুকেত
পারেব না।
মেঝেত হঁাটু গেড় বেস স বঁাধা হাতdিট সামেন আনার চ া করেত লাগল। খুব সহেজi তা করেত পারল স। eরপর দঁাত িদেয় বঁাধন খুেল
ফলেত চ া করল। কতবার স ভেবেছ জুেতার সােল eকটা bড িকংবা ছাট ছুির রেখ দেব। কত কােজ লাগত eখন।
ক জােন তার বািড় থেকi তােক eভােব ধের আনেব কu। যাকেগদঁাত িদেয় ধেরi টানাটািন করেত r করল। আলগা হেয় গল eকটু পেরi। আেরকটু আলগা হেতi হাত বর কের ফলল স।
আ য , কত adুত ঘটনাi না ঘটেছ আজেক। ভাবল কমল। আজi eকজন দয়াল টপেক তার বািড়েত ঢুকল, স তােক বঁেধ রাখল। স
বঁাধন খুেল তােক eেন বঁাধল। eখন আবার স িনেজর বঁাধন খুেল ফেলেছ। হয়েতা লাকটােক আবারo বঁাধেত হেব।
eবার আর ছুটােত হেব না, মেন মেন বলল কমল।
দিড়র দাগ বেস গেছ হােত। রk জেম গেছ। সখােন ঘেস ব থা সারাবার চ া করল স। ঘেরর মেধ হঁাটল কেয়কপা। হাতপা ি কের নয়া
দরকার আেগ। জানালা িদেয় বাiের তাকাল। তারপর বাথrেমর দরজা খুেল uঁিক িদল।
সাpাiেয়র পািন নi, eকটা বড় বালিতেত পািন ধের রাখা। eকিদেক বশ বড় eকটা জানালা িদেয় আকাশ দখা যায়। e জানালাটাo ঘেরর
জানালার িদেকi। eকিদেকর দয়ােল eকিট লাহার রেড গামছা ঝুলেছ। সিদেক তািকেয় থাকল কমল।
িকছু eকটা করেত হেব। িকছু eকটা ast দরকার তার।
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গামছাটা টেন মেঝেত ফেল িদল কমল। রডটা পরীkা করল। লাহার পাiপ। স eকিদেক dহাত িদেয় ধের টানেত লাগল। egেলা িকভােব
লাগােনা থােক জােন কমল। সামান টানাটািনেতi খুেল আসেব। pায় ঝুেল পের ঝঁাকুিন িদেত eকিদেকর কানা খুেল গল। দয়ােলর িসেমn
খেস গেছ। সামান িকnt তােতi কাজ হল। খঁাজ থেক বর হেয় aনায়ােস সটা তার হােত eেস গল। pায় দড় ফুট লmা রড। হােতর
তালুেত মের স দেখ িনল। eর eকটা বািড় খেল আর uেঠ দঁাড়ােত হেব না।
বড় ঘের ঢুেক দরজার িদেক eকবার তাকাল। তারপর জানালার কােছ যেয় জানালাটা খুেল ফলল। বড় কের াস িনল।
হঁ া, eবার স তরী। য কান িকছুর জন i। ধু তার ভাiয়া বা হােসন ভাi না, সo পাের িবপেদ মাথা ঠাnা রেখ কাজ করেত। িনেজi
িনেজেক udার করেত।
ঢ াঙা লাকটা আেছ ভতের কাথাo। মাটা তােক থাকেত বেলেছ।
আেরা লাক িক থাকেত পাের ?
কমল আবার তাকাল দরজার িদেক। eিগেয় eেস িছটিকিন খুেল িদল। বাথrেমর দরজাটা তখনo খালা। স eেস দরাজাটা আেরা খুলল,
তারপর দড়াম কের বn কের িদল। তারপর drত eেস ঘেরর দরজার পােশ দাড়াল। হােত রড।
দরজা খুলেল স পাlার আড়ােল চেল যােব।
eকটু পেরi পােয়র আoয়াজ পাoয়া গল বাiের। ঢ াঙা লাকটার জুতার আoয়াজ। বাiের থেক লাকটা ধমক িদল, ‘ei ছাড়া, করস িক-’
িনঃশেb দঁািড়েয় aেপkা করেছ কমল।
বাiের তালা খালার শb। দরজা ফঁাক কের লাকটা ভতের তাকাল। ঘর ফঁাকা। সাজা সামেন জানালাটা খালা।
খালা জানালা দেখ মুখ হা হেয় গল লাকটার। dপা সামেন eেগাল স। সােথসােথ কমল িনচু হেয় oর হঁাটুর কােছ pচn বািড় মারল রড
িদেয়। সমs শিk িদেয়। লাকটা ‘আ-’ বেল িচৎকার িদেয় হাটু মুেড় বেস পড়ল। িdতীয় বািড়টা মারল মাথায়। িচৎকার বn কের লুিটেয় পড়ল
লাকটা।
বাiের কার যন কথা শানা গল। ক যন ডাকেছ কােক।
আেরা লাক রেয়েছ বািড়েত। ei লােকর িচৎকার েনেছ। কমল drত দরজাটা বn কের িদল ভতর থেক।
লাকটা পেড় আেছ িচৎ হেয়। কমল রডটা oর বুেকর oপর রেখ িদল। তারপর জানালার কােছ যেয় বাiের মুখ বাড়াল।
জানালার িঠক িনেচi কািনশ। জানালা গেল সখােন নেম পড়ল স। তারপর কািনশ ধের ঝুেল ঝপ কের নামল মািটেত। নেমi দৗড় লাগাল।
aনায়ােস টপেক গল বাiেরর িনচু দয়াল। eকটু dেরi বশ িকছু গাছপালার ঝাপ। তারপরi aেনক গাছপালা। কানিদেক না চেয় eক
দৗেড় তার ভতর ঢুেক গল স।
বািড়েত টিবেলর সামেন বেস টিলেফােনর জন i যন aেপkা করিছল শাn। িরং বাজেতi ঝট কের হ াnেসটটা তুেল িনল।
‘হ ােলা।’
oপাশ থেক মাটা লাকটার িচঁ িচঁ গলার আoয়াজ শানা গল। কান ভুিমকা ছাড়াi সরাসির কথায় গল স, ‘িজিনষটা কাথায় ?’
eকটুo সময় লাগল না শাnর িজিনষ িক সটা বুঝেত। oটার জন i eতিকছু। বািড় eেস কমলেক ধের িনেয় গেছ।
স বলল, ‘আেছ, কমল কাথায় ?’
oিদক থেক শানা গল, ‘আেছ। িজিনষ িদেলi oেক ফরত পােব।’
শাn বলল, ‘আেগ oেক ছেড় দাo। িজিনষ পােব।’
মাটা লাকটার হািস শানা গল। anত স িনেজ তােক হািসi বলেব। বলল, ‘িবেকল িঠক 5 টায় গেটর বামপােশ রেখ দেব। আমার লাক
oটা আনেব। কানরকম চালািক করেব না। oটা হােত পেল তেব ছেড় দব।’
শাn বলল, ‘বললাম তা পােব। oেক ছেড় দাo।’
লাকটা বলল, ‘আেগ আমার িজিনষ চাi। নাহেল-’
লাiনটা কেট গল। iেc কের কেট িদেয়েছ। বাঝা যােc বিশ কথা বলেত চায় না। িরিসভারটার িদেক িকছুkন তািকেয় থাকল শাn।
তারপর রেখ িদল।
ঘিড় দখল। 5টা বাজেত eখনo বh দরী।
হােসন ঘের ঢুকেছ। তার হােত eকটুকেরা কাগজ। কার িভেলজ জািনেয়েছ সpাdেয়ক আেগ তারা eকটা পােজেরা জীপ রং কেরেছ। সাদা
থেক সবুজ। মািলেকর নাম তফাjল হােসন। বািড় বড় মগবাজার।
িঠকানাটা দেখ হােসেনর িদেক িফরল শাn, ‘চলুন, ঘুের আিস।’
ন করার মত সময় নi oেদর হােত।
িঠকানা aনুযায়ী য বািড়টার সামেন হােসন গািড় থামাল সটা দেখi বাঝা যায় বািড়aলা ধনী eবং সৗিখন dii। eেকবাের গা ঘসােঘিস
কের থাকা বািড়gেলার মেধ o সামেনর িদেক যায়গা রাখার চ া কেরেছ। দাতলা বািড়। সবুজ eবং মেট dধরেনর রঙ। eকিদেক িকছু aংশ
সবুজ pাি েকর ছাদ দয়া। বাiের থেকi গেটর ফঁাক িদেয় বাগান দখা যায়।
শাn নেম গেটর কােছ গল।
গেট বািড়র মািলেকর নাম লখা নi। িঠকানা লখা। গেটর সামেন eক মুhত থেম বাম িদেক কিলং বলটা িটপল শাn। বিশkন aেপkা
করেত হল না। ছাট eকটা ছেল eিগেয় আসেছ দখা গল। লাহার গট খুেল uঁিক িদল। শীেতর িদেনo খািল গা, পড়েন হাফ প াn। বাঝা
যায় কাজ কের eখােন।
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‘তুিম ei বাসায় থােকা ?’
‘িj।’
‘ তামার সােহব বাসায় আেছন ?’
‘না, aিপেস।’
‘o, আমার কােছ aিফেসর িঠকানা নi। িদেত পারেব ?’
eকটু যন ভাবল ছেলটা।
হঁািসখুিস চহারা। সবসময়i যন হঁাসেছ। কান বািড়েত ei বয়েসর কােজর ছেল যখন হঁােস তখন বাঝা যায় তার কতা ভালমানুষ। যt
নয়।
ছেলটা বলল, ‘eকটু খাড়ান, আiতািছ।’
বেলi drত ছেলটা চেল গল ভতের।
বািড়র ভতরটা eকবার দখল শাn। আেরকটা গািড় থেম আেছ দখা যােc। বািড়র মািলক ভdেলাক aিফেস, তারমােন আেরা eকটা গািড়
আেছ যটা িনেজ িনেয় বিরেয়েছ।
সটাi িক সবুজ জীপ ?
eকটু পেরi িফের eল ছেলটা। তার হােত eকটা নমকাড। হঁেস শাnর িদেক বািড়েয় ধরল। শাn সটা হােত িনেয় দখল eকনজর।
ছেলটা হািসমুেখ চেয় আেছ।
‘ তামােদর eকটা সবুজ জীপ আেছ না? আেগ সাদা িছল।’ িজেjস করল তােক।
‘আিছল, বiচা িদেছ।’ ঝকঝক করেছ ছেলটার সাদা দঁাত। কথা বলেত পছn করেছ।
‘o, ক িকেনেছ জােনা ? তামােদর পিরিচত ?’
ছেলটা আবার হঁাসল দঁাত বর কের। eবাের িবিচt হঁািস। বলল, ‘ মাটা eকটা ব াটা।’
হাত িদেয় মাটা দখাল স। বাঝা গল সটাo eকটা হািসর িবষয়। kতার শারীিরক বননা ছাড়া আরিকছু তার জানা নi।
‘o, আcা িঠক আেছ।’
শাn eেস গািড়েত uঠল। কাডটা হােসেনর হােত িদল। হােসন eকনজর দেখ িনেয় গািড় ঘুরাল সিদেক।
মিতিঝেল aিফস। িঠকানা দেখ aিফেসর সামেন eেস থামাল গািড়। বশ যায়গা আেছ গািড় রাখার। শাn নেম aিফেসর ভতের ঢুকল।
সবুজ জীেপর pাkন মািলক তফাjল হােসন গpবাজ। শাn কথা r করল তার পিরচয় িদেয়। তার কাড বর কের িদল। িতিন পেড়
দখেলo পিরচয় িনেয় মাথা ঘামােলন বেল মেন হল না।
শাnর কাডটা হােত িনেয় নাড়াচাড়া করেত করেত কথা চািলেয় গেলন, ‘খুব ভাল দাম পলাম, বুঝেলন না। সাত বছর ব বহার কেরিছ
তারপরo কনা দােমi িবিk। আিমo িকেনিছলাম ব বহার করা গািড়। eক ফেরনােরর কাছ থেক। স িকেনিছল eক ব বসায়ীর কােছ। eত
হাতবদেলর পরo কান াবল নi। eেকবাের পািনর মত চেল, বুঝেলন না। তল eকটু বিশ খায় তাহেলo খুব আরাম। নতুন গািড় িনেয়
বাiের গেলi িচnা হয়, কখন ক ধাkা মাের। িরkাaলা ব াটারা তা রাsায় নােমi সজন । eকবার যিদ দাগ পেড়, বুঝেলন না, শত চ া
কেরo সi দাগ oেঠনা। িক দেশi য বাস করিছ। আজকাল আবার গািড় ডাকািতo হয়। eiেতা সিদন, আমার পােশর বািড়েতi, িতনজন
ঢুেক িপsল ধের গািড় িনেয় গল। মাt িকেনেছ সtুর লােখ। আিম ভািব কানিদন না আমার গািড়টা-’
শাn বলল, ‘আপনার বািড়েত ঢুেক সাহস পােব না। আর pেয়াজন মেন হেল eকটা কুকরু রাখুন। চারডাকাত আর কাuেক ভয় না পেলo
কুকরু েক ভয় পায়।’
তফাjল বলেলন, ‘িঠক বেলেছন। কুকরু গn েকi বুেঝ নয় ক ভাল ক খারাপ। আর চারডাকােতর মেন সবসময় ভয় থােক। আমরা
oেদর যত সাহসী মেন কির আসেল তা-না। oরা আসেল খুব িভতু। হা-হা-হা। কুকরু দখেলi oেদর িপেল চমেক যায়। oরা তা আর িপsল
দেখ ডরায় না। aেনেক খলনা িপsল িনেয়o িপsলবািজ কের। িক কাn দখুন তা, আমরা ধরেত পাির না, কুকুর ধের ফেল।’
eভােব সারািদন কথা চািলেয় গেলo কােজর কথা পাoয়া যােব না। সিদেক যেত চ া করল শাn। বলল, ‘িযিন িকেনেছন িতিন িক আপনার
পিরিচত?’
তফাjল বলেলন, ‘আের না-না। পিরিচত বলেছন িক? জীবেন দিখিন। বােপর জেn aমন মাটা মানুষ দিখিন। গ ােরেজ জানালাম গািড়
বচেত চাi, oরাi ব বsা কের িদল। iuেরােপ িকেসর যন ব বসা কের। টাকা oেদর কােছ খুব সsা, বুঝেলন না। ডলাের িহেসব কের তা।
কান কথাi বলল না। ধু বলল রঙটা কমন হেয় গেছ। বললাম তাহেল রঙ কের িদi। িদলাম রঙ। সাদার যায়গায় সবুজ। সাদা রেঙর
সমস া িক জােনন, eকবার গেল আর আেগর মত হয় না। আেগ তা জানা িছল না, রঙ করেত িগেয় দিখ িবপদ, পারিমশন ছাড়া িনেজর
গািড়o রঙ করা যায় না। িনেজর গািড় িনেজ রঙ করব তাo করেত দেব না। শেষ গ ােরেজর oরাi িকভােব িকভােব সব কের িদল। di িদেন
কাগজপt িঠক কের ফলল। আিম হেল িতন মােসo হত িকনা সেnহ। eেক ঘুস, oেক কিমশন, তােক বখিশশ। দশটা eেকবাের সi-রেথর
মলা হেয় গেছ। টাকা থাকেল সব পােবন। আমার িকছুi করেত হয়িন। গ ােরেজর oরাo খুিশ, সo খুিশ আিমo খুিশ।’
শাn বলল, ‘uিন ঢাকায়i থােকন বাধহয় ?’
তফাjল বলেলন, ‘আ-, না-না, ঢাকায় না, ঢাকায় না। ঢাকার বাiের। সজন গািড়টা oর eত পছn। eেকবাের খালিবল পার হেয় যেত
পাের। রীিতমত পি রাজ, বুঝেলন না। আপিন যিদ কিদন আেগ আসেতন তাহেল-’
শাn হঁেস ফলল, ‘সিত i আমার খুব লাভ হেc দখার। oনার িঠকানা জােনন িন য়i ?’
তফাjল বলেলন, ‘aঁ া, আিম িঠক জািন না। আcা, জানার ব বsা করিছ। রিহম, রিহম, সালামত কা বালাo। চা বালাo।’
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alবয়সী eকটা ছেল দৗেড় ঢুেকi আবার বিরেয় গল।
সালামত সmবত তার াiভার। তার হািজর হেত সময় লাগলনা। eেস সালাম িদেয় eকপােশ দঁাড়াল।
তফাjল বলেলন, ‘সালামত িময়া, গািড়টা য িকনল তার িঠকানা জােনা ?’
সালামত eকবার তঁার িদেক eকবার শাnর িদেক তাকাল। কান utর িদল না।
তফাjল বলেলন, ‘িক? ঠাটা পড়ল নািক? কo না ক ান? সাত বছর গািড়ডা চালাiল া e ু মায়া নাi? গািড়ডা কi িনেছ?’
াiভার সmবত ei ভাষায় কথাবেল।
সিত i তাi। eেকবাের আ িলক ভাষায় utর িদল াiভার। জানাল নতুন মািলক াiভার খঁাজ করায় স পিরিচত eকজনেক িদেয়েছ। স
িনেজ যায়িন সখােন, িকnt কানপেথ যেত হেব তা জােন। কঁাচপুর িbজ পার হেয় বামিদেক নেম গেল মাiলিতেনক। ফঁাকা যায়গায় eকটাi
বািড়। িমরধা বািড় বলেল লােক দিখেয় দেব।
চা খেয় দরী না কের িবদায় িনল শাn।
বেনর মেধ হঁাটেছ কমল। বনi বলা যায় eেক। চািরিদেক আম, কাঠাল আর নাম না জানা আেরা aেনক গাছ। িনেচ ঝরা পাতার স'প। দেখi
বাঝা যায় eিদেক লাকজন আেস না। লmা লmা ঘাস আর আগাছা গিজেয়েছ মািটেত। মানুষ হঁাটাচলা করেল যমন পােয়চলা পথ তরী হয় তা
নi বেনর মেধ । তেব বড়বড় গাছgেলার তলার িদেক সাদা রঙ করা। মেনহয় বhিদন আেগ রঙ করা হেয়েছ।
শতক দৃি েত চািরিদক দখেছ কমল। ধরা পরা চলেব না। ei লাকgেলার আoতার বাiের যেত হেব। তােক বািড় িফরেত হেব। বাiের
যাoয়ার রাsা খুঁজেত হেব। anত বাস চেল eমন কান রাsা। তাহেল বািড় ফরা তার জন কান ব াপারi না।
aথবা eমন কান লাকালেয় যেত হেব যখান থেক ফান করা যােব। তার বািড়েত, aথবা শাnর মাবাiেল aথবা হােসেনর গািড়েত। তার
কােছ টাকা নi, িকnt িবপেদ পরেল কu িক ফান করেত দেব না ?
বড় বড় গাছপালার মেধ িদেয় সুেযর আেলা মািটেত পেরেছ। চািরিদেক কেনা পাতা িবছােনা। eরi মেধ িদেয় হঁেট eকসময় স গাছপালার
শষ pােন- eেস দঁাড়াল। সামেন eকটুকেরা ঘেসা জিম, তারপর ছা eকটা নদী। কুল কুল কের বেয় চেলেছ।
ei eতটুকু পািন। তােদর বািড়র কােছর লেকর চেয়o কম চoড়া। কমেলর মেন হল স হঁেট পার হেত পারেব। নদী না বেল খালo বলা
যেত পাের। িকnt পািন eকিদক থেক আেরকিদেক যােc।
িক নাম ei নদীর? ঢাকার কাছাকািছ িক িক নদী আেছ eত ছাট? eকমাt তুরাগ নদীর নামটাi মেন করেত পারল কমল।
কান যায়গা eটা ?
সামেনর িদেক তাকাল কমল। নদীর oপাের dের জিমেত কাজ করেছ কৃষক। স িচৎকার কের ডাকেল oরা নেত পােব। আেরা dের গাছপালা
eবং gাম দখা যােc। বােম ফসেলর জিম। মােঝমােঝ dচারটা গাছ। গাছপালার আড়াল থেক ধঁায়া uঠেছ। কান কারখানা, aথবা iেটর
ভাটা।
দঁািড়েয় চািরিদক ভাল কের দখল কমল। ঢাকা থেক কতdর ei যায়গা ? দশ মাiল ? পেনর মাiল ? আেরা বশী ?
পািখ ডাকেছ চািরিদেক। বড় eকটা গােছর িনেচ বসল কমল। গােছর তলার িদকটা ছড়ােনা। দখল সটা িশমুল গাছ। গােছর গােয় বড় বড়
কঁাটা। তেব গাড়ার িদেক, o যখােন হলান িদেয় বেসেছ সখােন কঁাটা নi।
খুব kািn লাগেছ oর। বেস জুতা খুেল ফলল কমল। পােয়র পাতা টান করল। তারপর uেঠ eিগেয় eেস প াn gিটেয় খািল পােয় হঁেট
নদীেত নেম গল।
eেকবাের ঠাnা পািন। পােয়র িনেচ বালুমািট। হঁাটু পািনেত নেম গল কমল। oর ভঁাজ করা প ােnর িকনারায় পািন লাগল। দঁািড়েয় িনচু হেয়
পািনেত হাত ডুবাল। dহাত ভের পািন িনেয় মুখ ধুল। হাত িভিজেয় আেস- কের কপােলর পােশ বালাল। oখানটায় ঘুিষ মেরিছল ঢ াঙা
লাকটা। eখন পািন লেগ jলেছ। তেব কােটিন। ভজা হাত িদেয় ঘাড় মুছল কমল, চুেলর ভতর আঙুল চালাল।
eকটু ভাল লাগেছ eখন। হঁাটু পািনেত দঁািড়েয় পািনর িদেক তািকেয় থাকল কমল। পিরsার টলটেল পািন বেয় যােc। রাদ eেকবাের মািট
পযn িগেয় প◌ীেছেছ। সখােন ছাটেছাট মাছ দখা যােc। oর পােয়র আেশপােশ বািলর কােছ ঘারােফরা করেছ। oেক দেখo ভয় পােc
না।
কতkন eভােব দঁািড়েয় িছল বলেত পারেব না কমল। ঠাnা পািন আর গরম রাদ িমেল খুব সুnর aনুভুিত তরী কেরিছল। হঠাৎi গািড়র শb
নেত পল স। oর দৃি গল বামিদেক। oিদেক eকটা মািটর রাsা। সi রাsায় বশ িকছুটা dের ধুেলা uিড়েয় ছুেট চেলেছ eকটা গািড়।
আের, eটা oেদরi কােলা ভ ান। eেস গেছ! শাn eবং হােসন, eেসেছ তােক udার করেত।
drত eেস পােড় uঠল কমল। ডানিদেক ঘুেরi গািড়র িদেক দৗড় িদল। বশ dের গািড়টা। বশ জােরর সােথ চলেছ। থামােত হেব oটা। dহাত
মাথার oপর তুেল িচৎকার করেত করেত ছুটল কমল ‘ভাiয়া, ভাiয়া- eিদেক, ei য’।
িকnt ততkেন বশ eিগেয় গেছ। গািড়র কu দখেত পল না তােক। তার চােখর সামেন থেক সটা গাছপালার আড়ােল চেল গল।
eকটু দঁাড়াল কমল। দ◌ীেড় গািড়টােক ধরেত পারেব না স। বুেঝ ঘুেরi দৗেড় িফের eল গাছটার কােছ। তার জুতােজাড়া রেয়েছ eখােন।
বেস মাজা িদেয় পা মুেছ drত সgেলা পেড় ফলল। তারপর দৗড় িদল আবার বেনর ভতের। য পেথ eেসেছ স পেথ আবার িফরেত r
করল। িকছুkন দৗড়ােনার পর গিত কমাল স। হঁাটেত লাগল আেস- আেস-।
eখন আর ভেয়র িকছু নi। সবিকছু িঠকঠাক মত চলেছ। oর সবেচেয় আপনজন eেকবাের হােতর কােছ।
আবার ডানিদেক চাখ গল oর। oিদেক গাছপালা কম। যিদক িদেয় হােসেনর গািড় গেছ সi মািটর রাsা িদেয় আসেছ আেরকটা গািড়।
eটা সবুজ eকটা জীপ।
িনেজেক আড়াল করল o। না জেন aেচনা কােরা সামেন পরা িঠক হেবনা। ক আেছ ei গািড়েত ক জােন ?
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গােছর আড়ােল থেক স লk করেত লাগল জীপটােক। গািড়েত কজন বেস আেছ দখা যােc না। মেন হেc সামেন াiভার eকা, িপছেন
eকজন। মািটর রাsা িদেয় সামেনর িদেক িকছুdর িগেয় সটা ডানিদেক ঘুের গল।
আেরা সামেন eেগাল কমল। গাছপালা eখােন বশ ফঁাকাফঁাকা। িকছুটা dেরi স বািড়টা দখেত পল। হলুদ রেঙর দাতলা বািড়। ei
বািড়েতi তােক আটেক রাখা হেয়িছল। সবুজ গািড়টা সi বািড়র আড়ােল চেল গল। eিদেক গট নi, তারমােন oিদক িদেয় বািড়েত ঢুকেত
হয়।
কােলা গািড়টা দখা যােc না কাথাo।
কমল জােন গািড়টা আেছ। কাথাo গাছপালার আড়ােল। oরা জােন eটাi সi বািড়। গািড় িনেয় সাজাসুিজ oখােন যােব না oরা। কােরা
চােখ পরার মত িকছু করেব না।
আেস- আেস- হঁাটেত লাগল কমল বািড়টার িদেক। ফঁাকা যায়গায় গল না স। িকছুdর eেস, যখান থেক বািড়টা দখা যায় সখােন eকটা
ঝােপর আড়ােল বেস লk রাখল বািড়টার িদেক। যা িকছু ঘটার oখােনi ঘটেব।
eখন কাuেক দখা যােc না।
তেব বশীkন aেপkা করেত হল না কাuেক দখার জন । eকটুপরi শাnেক দখা গল বািড়টার eেকবাের কােছ। িনচু দয়ালটার কােছ।
তারপরi তার কাছাকািছ গাছপালার ভতর থেক মাথা তুলল হােসন। সাজা হেয় uেঠ দঁাড়াল।
শাn হােসনেক হাত িদেয় iি ত করল বাড়ীর সামেনর িদেক। যিদেক সবুজ জীপটা গেছ। হােসন সিদেক eিগেয় গল। শাn িপছেনর
িদেকর কািনশ ধের aনায়ােস দাতলা পযn uেঠ গল। দখেত পােc কমল। তারপর তার দৃি র আড়ােল চেল গল eকসময়।
কমল সখােনi eকটা গােছর আড়ােল বেস পরল। গােছ িপঠ ঠিকেয় ঘােসর oপর বেস aেপkা করেত থাকল আর মােঝ মােঝi ঘাড় ঘুিরেয়
দখেত লাগল বািড়টার িদেক।
িকছু eকটা হেc সখােন।

মাথায় ব ােnজ বঁাধা aবsায় ঢ াঙা লাকটা বেসিছল দাতলার বারাnায়। চয়াের। কােছi আেরকটা চয়াের আেরকজন। বেস থেকi গািড়র
শb নল dজন। pস'িত িনেc কিফয়ত দয়ার। eকটু পরi মাটা eবং তার াiভারেক গট িদেয় ঢুকেত দখল তারা। uেঠান পিরেয় eখন
িসঁিড় িদেয় uেঠ আসেছ।
িসেড়র সাজা সামেন বেস রেয়েছ oরা। oেদরেক eভােব বেস থাকেত দেখ থমেক দঁাড়াল মাটা। মেনহেc সবিকছু sাভািবক নi।
‘িক হেয়েছ ?’ িজেjস করল স।
লাকdজন মুখ চাoয়া চাoিয় করল িনেজেদর মেধ । কান utর িদল না কui।
গলা চড়াল মাটা। আবার িজেjস করল, ‘িক হেয়েছ ?’
eবাের dীিতয় লাকটা মুখ খুলল। aন িদেক মুখ ঘুিরেয় utর িদল তার কথার, ‘হ ার মাথায় বািড় িদয়া পালাiেছ।’
‘তার মােন ?’ আপনাআপিনi যন p টা বরল মাটার মুখ থেক।
কান utর eল না eবার। মাথা িনচু করল dজনi।
ঘেরর িদেক দৃি গল মাটার। দরজা খালা। oখােনi বঁেধ রাখা হেয়িছল ছেলটােক। িক ঘেটেছ বুেঝ ফলল মাটা। মুhেত রেগ আgন হল
স, ‘eকটা িপিc ei বুেড়া ধারীেক মের পালাল ? eঁ া। aপদাথ কাথাকার। dজেন বেস বেস আঙুল চুসেছা । যাo খুেঁ জ আেনা। aকমার
ধািড় যত। খািল টাকা চন, টাকা। সব টাকা ফরত নব। ুিপেডর দল। যাo, দখ কাথায় গেছ। বশীdর যেত পােরিন, দখ। ধের আেনা।’
রােগ ফঁাস ফঁাস করেছ স। dজেন মুখ চাoয়া চাoিয় করল আবােরা। কu uঠল না চয়ার ছেড়।
মাটা আবার ধমেক uঠল, ‘যাo।’
dীিতয় লাকটা eবার চয়ার ছেড় uেঠ দঁাড়াল। িকnt কাথাo যাoয়ার লkন তার মেধ দখা গল না। দয়াল ঘঁেস দঁািড়েয় আেস- কের স
তার মত জানাল, ‘ গরােমর লাক ট ার পাiেল মাiরা ফালাiব।’
মাটা লাকটা রােগ হতবাক হেয় গেছ। িক বলেব খুেঁ জ পােc না। বড় বড় াস িনেc স। তার িবশাল পট oঠানামা করেছ।
সi মুhেত শাn আিবভূত হল বারাnার বামিদক থেক। কেয়কপা হঁেট eেস থামল।
মাটা লাকটা চমেক ঘুের তাকাল। শাnেক দেখ তার রাগ পিরনত হল aবাক হoয়ায়, তারপর সখােন দখা গল ভয়।
eরi নাম শাn।
ছিব দেখেছ স।
গl েনেছ।
আর দখেত দখেত যন গn েঁ ক eেস হািজর হেয়েছ eখােন। মুhেতর মেধi।
ভেয় ফ াকােস হেয় গল মাটার চহারা। dহাত dপােশ ঝুেল পেড়েছ।
কেয়ক মুhত।
যন নড়েত ভুেল গেছ সবাi। তারপরi চয়ার থেক লািফেয় uঠল ঢ াঙা লাকটা। দয়াল ঘেস দঁাড়াল স।
dীিতয় লাকটাo নেড় uঠল। শাnর িদেক চাখ রেখ পছােত লাগল। িপছেন িক আেছ জানার চ াo করল না। তার িপেঠ ধাkা মের থামাল
হােসন। িবপরীত িদক থেক সকেলর aজােন- ঢুেকেছ স।
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পালােনার পথ নi দেখ drত ঘুিষ চালাল স হােসনেক লk কের। হােসন মাথা সরাল। সােথ সােথ খপ কের ধের ফলল oর গলার কােছ।
পর মুhেতi oেক মািট থেক েন uিঠেয় ফলল হােসন। সটা যন eকটা পুতুল। েন ধের রাখল কেয়কমুhত তারপর ছুেড় মারল
দয়ােল। সখােন ধাkা খেয় মেঝেত লুিটেয় পড়ল লাকটা । কান নড়াচড়া নi।
আেস- হঁেট হােসন গল তার কােছ। কলার ধের টেন দয়ােল ঠস িদেয় বসাল তােক। ভেয় ভেয় চাখ মলল লাকটা। হােসন ঠাস কের
eকটা চড় মারল তার গােল।
শাnর িদকটা aেপkাকৃত িনরাপদ ভেব সিদেক গল ঢ াঙা লাকটা। তার হােত eখন eকটা ছুির। ছুির বািগেয় স eক পা eক পা কের
eেগােc। তার ডানপােয় ব থা। কমেলর রেডর বািড় খেয়েছ সi পােয়। কানমেত eেগােc শাnর িদেক। eটাi eকমাt পথ তার সামেন।
তারিদেক চাখ রেখ শাnভােব দঁািড়েয় আেছ শাn।
হঠাৎ কেরi লাকটা ছুির চালাল শাnর গলা লk কের। িবd ৎেবেগ মাথা সরাল শাn। সi সােথ তার eকটা ঘুিঁ স eেস লাগল লাকটার মুেখ।
কেয়ক পা িপিছেয় গল লাকটা সটা সামলােত। আবার সামেন eেগাল। ছুিরটা eখনo তার হােত।
eবার শাnর শরীরটা েন পাক খল eকটা। বাম পা আঘাত করল লাকটার চায়ােল। দয়ােলর কােছ িচৎ হেয় পড়ল লাকটা। হােতর ছুির
মেঝেত গিড়েয় হােসেনর কােছ িগেয় থামল।
শাn ধীেরসুেস' eিগেয় গল তার কােছ। লাকটার শখ িমেট গেছ। শাn তার ডানহাত হাত মুচেড় ধরল।
‘কমল কাথায় ?’
লাকটা ব থায় মুখ িবকৃত করল, িকnt কথা বলল না। আেরকটু চাপ িদল শাn।
eবার মুখ খুলল স, ‘পালাiেছ। oi বেনর িভতর।’
‘খুন কেরেছ ক ?’
লাকটা ঢাক িগলল eবার। ভয়াত চােখ তাকাল। শাn তার হাত ছেড় কলার ধরল। ধের টেন দঁাড় করাল। তারপর িকছু বুেঝ oটার আেগi
মাথা ঠুেক িদল দয়ােল।
আপাতত আর uঠেব না স।
হােতর লাকটােক ছেড় িদল হােসন। স ajান হেয় গেছ। ঘাড় ঘুিরেয় তাকাল eিদেকর পিরিস'িত দখার জন । িসঁিড়র uপেরর ধােপ
দঁািড়েয় িছল মাটা লাকটা। eখন সখােন নi স। নেম uেটান পিরেয় গেছ।
পুেরা বািড়টা িঘের িনচু eকটা দয়াল। তার oপের মাটা লাকটা। দয়াল টপকােনার চ া করেছ। হাস করভােব দয়ােল পট ঠিকেয় oপাের
যাoয়ার চ া করেছ।
uেl পড়ল লাকটা, তেব দয়ােলর বাiেরi। eকটু পরi দখা গল দৗড়ােc বেনর িদেক।
চািরিদেক eকবার তাকাল হােসন। ঢ াঙা লাকটা eখন িচৎ হেয় পেড় আেছ মেঝেত, শাn তার কােছ দঁািড়েয়। াiভারটা eতkন হতভm
হেয় দখিছল সবিকছু। eখন দৗড়ােc গািড়র িদেক।
শাn হােসনেক iি ত কের মাটা লাকটােক দখাল। আেস- আেস- িসঁিড় িদেয় নামেত r করল হােসন। নেম গেটর িদেক না িগেয় হােত
ভর িদেয় দয়াল টপকাল। মাটা লাকটােক দৗেড় যেত দখা যােc। সাজা সামেনর িদেক যত dের যাoয়া যায় যাoয়ার চ া করেছ স।
াiভার িনেজর pান বঁাচােনার চ া করেছ। গািড়েত uেঠ পেরেছ। াট িদল স। eকবার eেদর নাগােলর বাiের গেল নােক খত দেব স।
াট িদেয় সামেন তািকেয় ভুত দখার মতi চমেক uঠল স। শাn দঁািড়েয় eেকবাের গািড়র সামেন। দেখi তার হাতপা কঁাপেত r করল।
াট বn কের নেম eল গািড় থেক। di হােত কান ধরল স।
‘আমার কান দাষ নi স ার। আিম eসেবর িকcু জািন না। আমােক মারেবন না। িpজ।’
ঝঁােপর আড়াল থেক uঁিক িদল কমল। ভতেরর ঘটনা স দখেত পায়িন, তেব বুেঝেছ িকছু eকটা হেc। শাn হােসন dজনi ঢুেকেছ oi
বািড়েত। কাuেকi দখা যােcনা eখান থেক। সবুজ গািড় িনেয় যারা ঢুেকেছ তােদর কাuেকo না। যারা বািড়েত িছল তােদর কাuেকo দখা
যােc না।
তারপরi স দখল মাটা লাকটােক। বািড়র বাiের। মািটর রাsা ধের দৗেড় আসেছ eিদেকi।
ভাল কের গা ঢাকল কমল। eমন হল কন ?
আবার দখার জন uঁিক িদেতi দখল দৗেড় আসা মাটার িকছুটা িপছেন হােসন। তার ভি েত eতটুকু ব sতা নi। দৗড় না বেল eেক
জাের হঁাটা বলা যেত পাের।
ei তাহেল ব াপার !
হািস ফুটল তার মুেখ। মাটা লাকটার হাস কর দৗড় যন eতkেন uপেভাগ করার সুেযাগ পল স। kেমi eিগেয় আসেছ মাটা। কমল
আড়াল ছেড় বর হল। eখােন পােয় হঁাটা মািটর পথ। গািড়o চেল eিদক িদেয়i। মাটা eিদক িদেয়i যােব। স রাsার মাঝখােন eেস দঁাড়াল
কামেড় হাত িদেয়।
মাটা লাকটা দৗড়ােত দৗড়ােতi তােক দখল। তারপর eকi সােথ থামার চ া করল আর িপছেন হােসনেক দখার চ া করল। তােত
hমিড় খেয় পড়ল রাsার oপর। dপা েন uেঠ গল পরার ধাkা সামলােত।
জাের হেস uঠল কমল।
গিত কিমেয়েছ হােসন। হঁেট হঁেট তার কােছ eেস দঁাড়াল। মাটা কানমেত uেঠ বসল মািটর oপর। হােসন eেস িঠক তার কােছ দঁািড়েয়েছ
ততkেন। হােসেনর িদেক তািকেয় হাতেজাড় করল স।
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হঁাফােত হঁাফােত িচঁ িচঁ গলায় স কাকুিত জানােত লাগল, ‘আিম aেনক টাকা দব। aেনক ডলার, aেনক পাun। যত চাo দব। তামােদর
সারাজীবন িকছু করেত হেব না। আমার aেনক টাকা, aেনক-’
হােসন তািকেয়i আেছ। কান িকছু করার লkন তার মেধ নi। ঘুের eকবার কমেলর িদেক চাiল মাটা। যন কমল aনুমিত িদেল স রkা
পােব। আবার তাকাল হােসেনর িদেক। হােসন িনিবকার মুেখ চুপ কের দঁািড়েয় আেছ।
eবাের শাnেক দখা গল। হােসেনর িপছন িদক থেক দৗেড় আসেছ। কমলেক দেখ sিস- পল স।
‘িকের, িঠক আিসস তা ?’ হাসেত হাসেত িজেjস করল শাn।
‘হােnড পােসn।’ হেস ফলল কমলo।
শাn eেস দঁাড়াল oেদর কােছ। হােসন মাটার জামার কলার ধের টেন দঁাড় করাল। তখনo শষ চ া চািলেয় যােc স, ‘ মরনা, মরনা
আমােক- আিম-’

বািড় িফেরেছ oরা। বেস আেছ িনেজেদর ঘের। সn া হেয়েছ eকটু আেগ। গভীর মেনােযাগ িদেয় িটিভেত খলা দখেছ হােসন। dহােত eকটা
কিফর মগ ধের রেখেছ মুেখর কােছ।
িটিভেত বােsটবল দখােc। খেলায়ারেদর সােথ তার sােস'◌্যর িমল আেছ বেলi হয়েতা তার eত িpয়, কথাটা কেয়কবার মেন হেয়েছ
কমেলর। aন dজন e খলা দেখ না। কমল eকবার শাnেক তার aপছেnর কথা বলায় শাn বেলিছল বােsটবল আসেল খুব ভাল খলা।
খুবi পির েমর খলা। বেলিছল, ‘eকবার লািফেয় েন uেঠ বল ছঁাড়ার চ া কের দিখস, তাহেলi টর পািব কত শিk দরকার হয়।
ছাটেবলা থেক যারা বােsটবল খেল তারা লmা হয়।’
কমেলর কখেনা চ া কের দখা হয়িন। oেদর বািড়েত কানিদেকi বােsট লাগােনার মত যায়গা নi।
হােসনেক খলা দখেত িদেয় কমল আর শাn বেস আেছ কােপেট, সাফায় হলান িদেয়। শাnর হােত কিফর মগ। িক যন ভাবেছ স।
কমেলর হােত কােঠর বাk। স ঘুিরেয় িফিরেয় দখেছ। পুেরা চিbশ ঘnা পিরেয় গেছ িজিনষটার eবািড়েত, কতিকছু ঘেট গেছ ei চিbশ
ঘnায়, eখনo কমল দেখিন oর ভতর িক। স তারেচেয় বশী aবাক হেয়েছ িজিনষটা যায়গােতi আেছ দেখ। eরi জন eতিকছু। ঘেরর
সমs িজিনষ oেলাটপালট। পুেরা dঘnা লেগেছ সব আেগর মত করেত। aথচ মাথা ঠাnা রেখ চািরিদেক eকবার তাকােলi সটা দখেত
পত লাকটা। aনায়ােস পেকেট পুের চmট িদেত পারত। তােক ধের িনেয় যাoয়ার pেয়াজনi হতনা।
শাnেক সi p টাi করল কমল। িজেjস করল, ‘eত সামেন থাকেত দখেত পল না কন ?’
‘uঁ ’ কমেলর িদেক িফরল শাn।
aন িকছু ভাবিছল স। eকটু সময় িনল utর িদেত। বলল, ‘মানুষ ধেরi নয় eধরেনর িজিনষ কাথাo লুকােনা থাকেব। য়াের থাকেব, নয়
আলমারীেত। eেকবাের চােখর সামেন য থাকেব সটা oর মাথায় আেসিন।’
িছটিকিনর মত িকছু িদেয় বাkটা আটকােনা। কমল সটা খুলল। ভতের eকটা পাথেরর মুিত। pায় আড়াi iি লmা কুচকুেচ কােলা নারীমুিত।
কমল সটা বর কের হােত িনল। ঘুিরেয় দখেত লাগল।
’ বশ ভারী।’ মnব করল স।
‘কি পাথর। সানার আঙিট ঘেষ দেখ িনেত পািরশ।’
না ভেবi বেলেছ, drত eকবার মেন করল কমল। e বািড়েত কােরাi সানার আংিট নi। সmবত সানার কানিকছুi নi।
aন pসংেগ গল স। বলল, ‘aেনক দাম ?’
শাn হাসল, ‘anত eকজন মানুেষর জীবন গেছ eর জন । দামী না বেল uপায় িক ?’
কমল সটা ঘুিরেয় িফিরেয় ভাল কের দখেত লাগল। মেন হেc eকজন মা eর মুিত। বশ মাটােসাটা eকজন মিহলা। aত n খােটা eবং
মাটা। খুব য সুk কাজ তা বলা যায় না। বরং ভঁাতা ভঁাতা দখেত।
শাn ব াখ া করল কারনটা, ‘d’হাজার বছেরর বশী পুরেনা। িঠক দাম িহেসব করা কিঠন, তেব eকবার iuেরােপ পৗছােল কেয়ক লk iuেরা
তা হেবi।’
‘oi লাক eটা পেয়েছ কাথায় ?’ খুন হoয়া লাকটার িদেক iি ত করল কমল।
শাn বলল, ‘oর পািরবািরক সmিt। আমােদর দেশ aেনেকর বািড়েতi eধরেনর পুরেনা িজিনষপt পাoয়া যােব। aেনক সময় মািট খুড়
ঁ েল
বর হয়, সgেলা লুিকেয় রেখ দয়। সাধারনত হাতছাড়া কের না। aেনেকর aেনক রকম িব াস থােক জািনস তা। egেলােক সৗভােগ র
িচh মেন কের।’
কমল জানেত চাiল, ‘িক করেব eখন ?’
শাn বলল, ‘িমuিজয়ােম দব। লাকটাo তাi িঠক কেরিছল। oর ভয় িছল িনেজ িদেত গেল যিদ চার বেল কu ধের। মাটা লাকটা aেনক
টাকা িদেত চেয়িছল তখনi বুেঝেছ eর aেনক দাম। লাভ কের িবিk কের দয়িন ei যা।’
‘ বাকা না বুিdমান ?’
শাn eকটা দীঘ াস ছাড়ল। বলল, ‘জািন না। িদেল aেনকgেলা টাকা পত, জীবনটাo বঁাচত। আর আেরা হাজার হাজার িজিনেষর মত eটা
সাজােনা থাকত iuেরােপর কান িমuিজয়ােম। লাকটা িক িচnা কেরেছ স-i জােন।’
‘hঁ, জীবন িদেয় রkা।’ দাশিনেকর মত মnব করল কমল।
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পােক দখা লাকটা

সাত সদাi িডপাটেমn ার থেক বর হল শাn আর কমল। dজেনর হােতi ছাটবড় কাগেজর ব াগ eবং প ােকট। কমল কাগেজর ব াগgিল
বুেকর সােথ চেপ ধের আেছ। শাnর eকহােত ব াগ, আেরকহােত হলেমট। বশ িকছুিদন eকসােথ বাiের বরেনার সুেযাগ হয়িন oেদর।
সটাi যন পুরন করেছ আজ। হাফ ডজন দাকান ঘারা হেয় গেছ। আশা করেছ eটাi শষ।
দাকােনর সামেন কেয়কিট গাড়ী eেলােমেলাভােব থামােনা। eটাi ei মােকেটর পািকংeর যায়গা। গািড়gিলেক পাশ কািটেয় eেগাল dজন।
রাsার পােশ eেস দঁাড়াল। eকটু eিগেয় থমেক দঁাড়াল dজন। eখােন তােদর মাটরসাiেকল রাখা িছল-eখন নi। dজন মুখ চাoয়া চাoিয়
করল। eিদক oিদক তািকেয় খুঁজল শাn। আসেলi কাথাo নi।
eকটু dের খািক পাষাক পরা eকজন দঁািড়েয় আেছ। মােকেটর লাক। হােত eকটা লািঠ। কান গাড়ী িকভােব রাখেব দিখেয় িদেc। রাsার
সামেন থেক িরkা সরােc। গািড় থাকেল আপিt নi, িরkা যন না থােম।
‘ei- য’ বেল দৃি আকষন কের হােতর iশারায় তােক ডাকল শাn। লাকটা তাকাল তার িদেক। িটয়াপািখর মত ঘাড় বঁাকােনা ভি দেখ
কমেলর মেন হল যন যাচাi করেছ শাnেক। বাঝার চ া করেছ স িক বলেত পাের। তারপর হািসমুেখ eিগেয় eল।
শাn তােক িজেjস করল, ‘eখােন eকটা মাটরসাiেকল িছল আমার, oটা কাথায় ?’
মুhেত মুেখর হািস িমিলেয় গল লাকটার। eিদক oিদক তাকাল। dের eকটা মাটরসাiেকল দঁাড় করােনা। সাদা, বঢপ সাiেজর। সিদেক
তািকেয় থাকল।
শাn িবরk হল তার হাবভাব দেখ। িবরিkর সােথi বলল, ‘সবুজ রেঙর, কাoয়াসািক। মাটরসাiেকল।’
লাকটা ঘাড় বঁাকা করল আবার। আবােরা িটয়াপািখর কথা মেন হল কমেলর। যন শাnর কথা বুঝেত পােরিন, ভালভােব বাঝার চ া করেছ।
‘ হাnা ?’ শষ পযn বুঝেত পারল স।
‘হঁ া, হাnা। eখােন িছল। কাথায় ?’
‘ দিহ নাiক া।’ pবলভােব মাথা নেড় না বলল স।
শাn কমেলর িদেক তাকাল। কমল হাসেছ। লাকটার হাবভাব দেখ না মাটরসাiেকল হারােনার জন বাঝা গল না।
‘e াi, e াi ব াটা-’ বেল লাকটা লািঠ uঁিচেয় ব sভােব চেল গল eকটা িরkার িদেক।
‘eখন ?’ aবাক হেয় কমেলর িদেক িফরল শাn।
‘বলেল য কাজ নi। কাজ বািনেয় িদেয়েছ। খুেঁ জ বর কর।’ হাসেত হাসেত বলল কমল।
শাn হতাসভােব কঁাধ নাড়ল। রাsার িদেক তাকাল।
‘hঁহ। ei গােয়nার কম না, শালক হামস লাগেব। তাo যিদ পাের।’
কমেলর মুখ তখনo হািসহািস। eবার জােরi হঁেস ফলল, ‘ গােয়nার গািড় চুির ?’
‘ গােয়nা তা গােয়nা, eরা পুিলেশর গািড়o চুির কের। দিখস না বড় কের পুিলশ িলেখ রােখ- যন চুির না হয়। eখন যাব িকভােব বল ?
eভােব দঁািড়েয় থেক লাভ হেব না।’ িবরk হেয় বলল শাn।
‘বােস যাi। তারপর িরkায়। সাজা বাসায় যাব তা?’
‘হঁ া। আcা, চল eকটু হঁািট। িবষয়টা ভেব নi। আেগ হােসনেক জানাi। দিখ o কান ব বsা করেত পাের িকনা। oেক তা আবার eিদেকর
লাকজন চেন। টুকেরা টুকেরা না কের ফলেলi হয়।’
dজেন হঁাটেত r করল। মােকেটর eকটু dেরi বশ চoড়া ফুটপাথ। সিদেকi গল dজন। িভেড় ধাkা eিড়েয় কমল পাlা p করল,
‘টুকেরা টুকেরা মােন িক ?’
‘টুকেরা টুকেরা মােন? eকবার রলগািড়র eকটা চাকা চুির হেয়িছল। রলগািড়র চাকা কতবড় আর কত ভারী জািনস তা। গিড়েয় গিড়েয় িনেয়
গেছ। সi দাগ ধের যখন সখােন পৗছাল দেখ সটা কেট টুকেরা টুকেরা কের ফেলেছ। খুব ভাল লাহা। ভাল ছুিরকঁািচ বানােনা যায়।’
‘ মাটরসাiেকল কেট িক ছুির-কঁািচ হেব ?’ aবাক হল কমল।
শাn বলল, ‘তা হেব না। খুেল eেককজেনর কােছ eেককটা িবিk করেল ধরা পরেব না।’
কমল বলল, ‘তারমােন দালাiখােল খঁাজ িনেত হেব।’
শাn িবরk হল, ‘eত সহেজi হাল ছেড় দব ভাবিছল কন? eেদর রীিতমত নটoয়াক থােক, eকজন িক কের সটা আেরকজন জােন।
দঁাড়া eকটু, হােসনেক জািনেয় দi।’
oরা eেস ফঁাকা eকটা যায়গায় দঁাড়াল। শাn পেকট থেক মাবাiল ফান বর কের কল করল হােসনেক। কমল eকিদেকর কথা নেত পল
ধু।
‘ হােসন, আমার মাটরসাiেকলটা চুির হেয় গেছ। খঁাজ লাগান তা।’ কথাgিল বেলi ফান পেকেট রাখল শাn।
চািরিদেক তাকাল কমল। নকশাকরা iট িবছােনা ফুটপাথ। নতুন বিসেয়েছ। আেগ রাsার পােশ aেনক চােয়র দাকান, আঙুর আেপেলর
দাকান, জুতা পািলশaলা eসব িছল eখােন, সব সিরেয় িদেয়েছ। বশ ফঁাকা, pসস' মেন হেc যায়গাটা। বশ হঁাটা যায়।
dজেন হঁাটেত r করল ফুটপাথ িদেয়।
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আেরা লাক হঁেট যােc তােদর পাশ িদেয়। কu eিদক থেক oিদক, কu oিদক থেক eিদক। ব sতার সময় eখন। িপছন থেক drত
eিগেয় eেস eকজন ধাkা মারল কমলেক। কনুiেয় ধাkা খেয় oর হাত থেক ব াগ িছটেক পড়ল রাsায়। কমল ধাkা সামেল িবরk হেয়
তাকাল ধাkামারা লাকটার িদেক। লাকিট কেয়ক পা সামেন চেল গেছ ততkেন, তারপরi drত িফের eেস ব াগ কুড়ােত লাগল।
‘সির, সির, aত n dঃিখত।’
kমা চাiল লাকটা। কমল িনেজo ব াগ কুড়ােত r করল। eিগেয় eেসেছ শাno।
লাকটার খুব তাড়াhড়া। কমেলর হােত কুড়ােনা ব াগ ধিরেয় িদেয় drত চেল গল সামেন। eরi মেধ কমল লk করল লাকটােক।
মাঝবয়সী। মাথায় aেধেকর বশী টাক। িবেশষ কের সামেনর িদেক। মাথার লmা চুল পািকেয় eেন িকছুটা ঢাকার চ া কেরেছ। িনঘাৎ সp
কেরেছ, ভাবল কমল। নাহেল চুলgেলা oখােন oভােব থাকার কথা না। গালগাল চহারা। বাঝা যায় টাকাপয়সাaলা eবং িশিkতo। সmবত
খুব ব sতায় আেছ। বামহােত ভঁাজ করা খবেরর কাগজ।
‘ধার িদেয় হঁাট।’ পরামশ িদল শাn।
eেক মাটরসাiেকল হারােনার িচnা, তারমেধ আবার রাsায় ধাkাধািk।
কমল িবরিkর মুখভি কের বলল, ‘লাভ নi, য ধাkা দয়ার স সখােনo ধাkা দেব।’
আপিt জানাল শাn। বলল, ‘ei লাকটা বাধহয় সi দেল না। তাহেল িকছু না বেলi চেল যত। িফেরo তাকাত না।’
কমল ’hঁ’ বেল আেস- আেস- হঁাটেত লাগল।
ধাkার কথাটা স eখেনা ভুলেত পারেছ না। মেন মেন লাকটার আচরন িবে ষন করেছ। না, পাষাক-আষাক না, আচরনটাi আেগ। লাকটা
তােক ধাkা িদল, বাধহয় তাল সামলােত পােরিন। তারপর eেস মাফ চাiল, িজিনষ কুিড়েয় িদল। তারপর আবার pায় দৗেড় চেল গল।
কাথায় যােc লাকটা ?
যিদ eত তাড়াi থােক তাহেল হঁাটেছ কন ? দেখ মেনহয় টাকাপয়সা আেছ, গািড় িনেত পাের। রাsায় হাত তুলেলi ট ািk থামেব। ট ািkর
aভাব নi eখন রাsায়। তাহেল িক পেকেট টাকা নi ? িপক পেকট হেয়েছ ? সজন i হঁেট যােc eভােব ?
তাi বা কন ? িপক পেকট হেল তার মন খারাপ হoয়ার কথা। িচnা করেত করেত, ধীের সুেস' হঁাটার কথা। মেন মেন ভাবার কথা িঠক
িকভােব থাকেল সটা eড়ােনা যত।
আেরা যা যা দখেত হয়, যািকছু িশেখেছ শাnর কােছ সবi pেয়াগ করল o। ধু পাষাক আষাক, চহারাi নয়, কােরা হাiট, আকৃিত, হঁাটার
ভি , বিড ল া ুেয়জ সবিকছু। egেলাi নািক সবেচেয় বশী কােজ দয়। egেলা কu সহেজ পাlােত পাের না। িরড e পারসন লাiক e বুক
বiটার যা িকছু মেন করেত পারল সবi pেয়াগ করার চ া করল কমল।
িচnা করেত করেত হঁাটেছ কমল। শাnর িদেকo তাকােc না। শাn কান কথা বলেছ না। মােঝ মােঝ oর িদেক তাকােc। িকছুdর গেলi
রাsার বামিদেক রিলং ঘরা ছাট eকটা পােকর মত যায়গা। ছাট eকটা মাঠ, বশিকছু গাছপালা। রাsার িদেক লাহার ঘুরােনা গট। গেটর
সামেন eেস থামল শাn। সখােন ঢুকেত iি ত করল। গট িদেয় সখােন ঢুেক পরল dজন। কােছi eকটা ফঁাকা িসেমেnর ব । তার oপর
িজিনষপt রেখ বসল। কমল সাজা হেয় বেস সাজা তািকেয় থাকল সামেনর ঘােস ঢাকা যায়গাটা পিরেয় dেরর গােছর িদেক। গাছতলায়
বেস আেছ dজন। oেদর িপঠ দখা যােc। িকছুটা dের আেরা dজন।
‘ঝালমুিড় খািব ?’
শাnর pে যন জেগ uঠল কমল। শাnর িদেক তািকেয় থাকল eক মুhত। তারপর িনিলpভােব সায় িদল।
‘খাoয়া যায়।’
‘বস, আিম িনেয় আিস। গেটর বাiের িবkী করেছ।’
শাn uেঠ ঝালমুিড় িকেন আনেত গল। কমল নেড়চেড় বেস চািরিদেক দখেত r করল।
কেয়কজন লাক eিদক oিদক হঁেট বড়ােc। আেগর দখা dজন থেক eকটু dের আেরকটা গাছতলায় eকেজাড়া ছেলেমেয় বেস আেছ।
আেরকটু dের আেরা dজন। তারপর কমল লk করল, আেরা। eকটা ছাট ছেল বাদাম ফির করেছ। স কমলেদর বে র মতi আেরকিট
বে বেস থাকা eকজন লােকর কােছ যেয় িকছু িজেjস করল। লাকটা মাথা নেড় না বলল। ছেলটা eিগেয় গল বেস থাকা ছেলেমেয়
dজেনর িদেক। কমল তািকেয় থেক দখল ছেলটােক। oেদর কােছ যেতi বেস থাকা ছেলটা ধমক িদল। বাদামaলা মুখ ব াজার কের িফের
আসিছল। মেয়টা ঘুের িকছু বলল। স থেম তাকাল। মেয়টা হঁেস dের বসা aন dজেনর িদেক হাত দখাল। eখােন বেসi কমল মেয়টার
সাদা দঁাত দখেত পল। বাদামaলা ছেলটা আgহ িনেয় eিগেয় গল সিদেক।
কমেলর ডানিদেক িকচুটা dের eকটা গাছ হলুদ ফুেল ছেয় আেছ। যন সানার মত হলুদ আেলা ছড়ােc চািরিদেক।
কমল জােন oটা িক গাছ। oেক সানালু বেল। কান মােস ফােট ei ফুল ? মেন রাখেত হেব। লmা লmা ফুেলর ঝুির ঝুেল আেছ িনেচর
িদেক। গাছতলায় eকটা ব । কমল যটােত বেস আেছ তারi মত। eকজন লাক বেস আেছ সখােন। ভাল কের তার িদেক তাকােতi স
চমেক uঠল।
সi ধাkা দoয়া লাক। সi লাল-সাদা ছাট চক সাট, সi সামেনর িদেক টাক। বেস আেছ বে , eকা eকা।
কমল ভালভােব লk করল লাকটােক। eখান থেক গালািপ মেন হেc তার সাট। কালেচ প াn। হােত খবেরর কাগজ। পড়ার ভান করেছ,
eকদৃি েত দেখi বুেঝ গল কমল।
কােরা জন aেপkা করেছ।
eকটু পরপরi বামহােত লাগােনা ঘিড় দখেছ আর রাsার িদেক তাকােc। কাগজ পড়ার সময় কu eত ঘন ঘন eিদক সিদক তাকায় না।
আর eiমাt হnদn হেয় য লাকটা হঁাটিছল, তােক ধাkা িদল হঁাটেত িগেয়, তার পেk eখনi বেস মেনােযাগ িদেয় পড়েত r করা
বমানান। কাগজ eমনভােব ধের রেখেছ য eখান থেকi কমল নাম পড়েত পারেছ। pথম আেলা।
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সরাসির সিদেক তাকাল না কমল, িকnt চাখ রাখল। মেন হেc কান রহস রেয়েছ eর মেধ ।
শাn িফের eল dহােত dেঠাঙা ঝালমুিড় িনেয়। বেস eকটা কমলেক িদল, আেরকটা থেক িনেজ খেত r করল। কমল eকটু মুেখ িদেয়
চাপা গলায় তােক জানাল লাকটার কথা।
‘ সi লাক।’
‘ দেখিছ।’ িনrtাপ কেn জানাল শাn।
কমল aবাক হেয় তার মুেখর িদেক তাকাল। রীড e ম ান লাiক e বুক। শাnেক পড়ার চ া করল যন।
‘hঁ, সজন i eখােন ঢুেকছ ?’
শাn িফক কের হেস ফলল।
eটাo কমেলর সামpিতক আেরকটা ভাবনার িবষয়। কানটা মুচিক হািস, কানটা দঁেতা হািস, কানটা িফক হািস, কানটা ফক হািস, কানটা
িখলিখল হািস, কানটা pানেখালা হািস, কানটা কা হািস, কানটা ছ াবলােমা হািস। anত তিtশ রকেমর হািসর িল তরী হেয় গেছ
কমেলর। শাn বেলেছ হাফ স ুরী করেত। িফক কের হািসর বিশ মাতােবক মুhেতi হািস থেম গল শাnর। নতুন হািস যাগ হল না
কমেলর িলে তেব স টাiিমংটা মেন রাখল। িঠক কত সেকেn িফক হািস িsত হািসেত পিরনত হয়।
শাn তখন বলেছ, ‘ দিখ। কান কাজ তা নi।’
কমল utর িদল, ‘ বশী ঝাল িদেয়েছ।’
তার যা দখার স দেখ িনেয়েছ। আর কান ঘটনা ঘটেল দখেতi পােব। আপাতত মিরেচর টুকেরা িনেয়i স ব s। স মুিড়র ভতর থেক
মিরচ বাছেত লাগল। সgেলা তার হাত থেক পড়েত লাগল ঘােসর oপর। ভয় নi, eেত যায়গার kিত হেব না, egেলা aগািনক dব - মেন
মেন িনেজেক বুঝাল কমল।
eকজন লাক। eিগেয় যােc বে বসা লাকটার িদেক। বেস থাকা লাকটার িঠক সামেন িগেয় দঁাড়াল। oর িপঠ দখেত পােc oরা।
লাকটার পড়েন িজেnর প াn, গােয় িটসাট। মাটা কাপেড়র। বশ শkসমথ, sাs বান। লmায় শাnর সমান।
হাiট খুব grtপুন, মেন মেন আoড়াল কমল। িকছু eকটা িবষয় রেয়েছ। িকছু eকটা ঘটেত যােc। মেন রাখেত হেব সবিকছু।
বেস থাকা লাকটা কথা বলল। মুখ নড়ল, দঁাত দখা গল। ei লাকটাo মেনহয় িকছু বলল। বেস থাকা লাকটা িকছুeকটা িদল তার হােত।
স pথেম প ােnর পেকেট ঢাকােত চ া করল। না ঢাকায় সােটর ভতর ঢুিকেয় িদল। কমল দেখ ফলল- সটা eকটা লmা বাদামী খাম।
ভতের ঢুিকেয় বেlর ফঁােক gেজ িদল। তারপর ঘুের হঁাটা িদল। বেস থাকা লাকটা িকছু বলল। স থেম িপছন িফের িকছু বলল, তারপর
হঁেট বিরেয় গল রাsায়। লাকটা তািকেয় থাকল তার িদেক। খুবi drত যন ঘেট গল সবিকছু।
কমল eর মেধ যতটা সmব দেখেছ তােক। কােলা, লmােট চহারা। চায়ােলর হাড় uচু। য়ােপাকার মত গঁাফ। তারেচ বড় কথা, নােকর
পােশ eকটা লmা কাটা দাগ। িসেনমায় নাটেক gnােদর eরকম দাগ থােক। eেক দখেল gnা বেলi মেন হয়। ভdতার লশমাt নi
চহারায়। আেরকবার দখেল িচনেত ভুল হেব না।
বেস থেক তার চেল যাoয়া দখল লাকটা। তারপর আেস- কের uেঠ দঁাড়াল। ধীরপােয় হঁাটেত লাগল স মাথা িনচু কের। হতাস ভি েত হঁাটা,
মুhেত িচেন ফলল কমল। oর কাগজটা পেড় থাকল সখােনi, uিঠেয় িনল না।
gnামত লাকটা চােখর আড়ােল যেতi uেঠ পড়ল শাn। ব াগ গাছােত লাগল। কমলo uেঠ drত ব াগgিল তুেল িনল। লাকটার খবেরর
কাগেজর মত সo আধখাoয়া ঝালমুিড়র প ােকটটা রেখ িদল বে , ঘুের দখল না। লাকটা গেটর কােছ চেল গেছ। সিদেক পা বাড়াল
dজন। সখােন িপছন থেক ডাকল শাn।
‘ekিকuজ িম।’
লাকটা থামল। ঘুের তাকাল। িজjাসু দৃি ।
‘eটা িক আপনার ?’
শাnর হােত িকছুkন আেগ কনা চামড়ার মািনব াগ। eখনo দাম লখা সবুজ রেঙর ি কার লাগােনা তােত। লাকটা সিদেক তাকাল eকবার,
তারপর শাnর মুেখর িদেক। কমল দখল তার মুখ িবষn। মাথা নেড় না বলল লাকটা। তারপর যাoয়ার জন পা বাড়াল।
শাn স সুেযাগ িদল না।
‘o, eকটু আেগ oর সােথ ধাkা লেগিছল আপনার।’ কমলেক হাত িদেয় দখাল স, ‘ভাবলাম তখন হয়ত পেড়েছ। আপিন খুব ব s িছেলন
বাধহয় ?’
লাকটা কান utর িদল না। গmীরভােব তািকেয় যন বাঝার চ া করেছ শাnর মতলব িক। যািকছু বািক আেছ তা িক eেক িদেত হেব ?
শাn িনেজ থেকi হাত বািড়েয় িদল।
‘আমার নাম শাn। শাnনু হক।’
eভােব কu হাত বাড়ােল utর না দয়া aভdতা। যন সকারেনi হাত বাড়াল লাকটা। কমল তার মুেখ িsতহািস আর কা হািসর সমmয়
দখেত পল।
egেলাo িক িলে ঢুকােনা যায় ? তাহেল হাফ স ুির কন, পুেরা স ুির করা যেত পাের।
‘আিম eকটু আধটু গােয়nাগীির কির।’
আলাপ পারল শাn।
‘আপিন লেখন ? আপনার নাম দেখিছ মেন হেc কাগেজ।’
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o, লাকটা খঁাজখবরo রােখ। শাnর লখা পেড়েছ eবং মেনo রেখেছ। নামসহ। মুhেত তােক ভালমানুেষর দেল ফলল কমল। oi gnা
লাকটা িন য়i তার কান kিত করেছ বা কেরেছ। eেক সাহায করেত হেব। dজেনর কেথাপথন মেনােযাগ িদেয় নেত চ া করল স।
eখান থেকi হয়ত বাঝা যােব লাকটার সমস া কাথায়।
শাn বলল, ‘jী, িলিখ। pায় িনয়িমত। ঐ লাকটা বাধহয় িকছু িনেত eেসিছল আপনার কােছ ?’
লাকটা মাথা িনচু করল। গেটর কানার িদেক তািকেয় আেছ। কমল aধীর আgেহ aেপkা করেছ। eখনi, eখনi জানা যােব িবষয় িক।
আgহ সবসময় লুিকেয় রাখেত হয়। কানিদেক তাকােব স ? মািটর িদেক, যন লাকিট তার আgেহর কথা না জানেত পাের, নািক লাকটার
িদেক, তার মুখভি পড়ার জন ? িঠক করেত পারল না কমল।
‘oরা বেলেছ, কােরা সােথ যন আলাপ না কির।’ সময় িনেয়, যন aিনcাসেtto জানাল লাকটা।
utের শাn হেস িবষয়িট হাlা করার চ া করল। eটা বnুেtর হািস, মেন মেন বলল কমল।
শাn বলল, ‘ স, িজিনষ হােত পাoয়ার আেগ। eখন যত drত সmব eখান থেক পালােব। সাiেকালজী বেল, eখন oেদর কu আেশপােশ
নi।’
লাকটা কান utর না িদেয় রাsার িদেক তািকেয় থাকল। রাsায় কu আেছ িকনা দখেছ ? কমল eকবার রাsার িদেক তািকেয় চাখ
িফিরেয় িনল। দখার মত িকছু নi oিদেক।
শাn িকছুkন aেপkা কের পেকট থেক eকটা কাড বর কের বািড়েয় ধরল, ‘eটা আমার কাড। eখােন ফান নাmার, িঠকানা আেছ। যিদ
pেয়াজন মেন কেরন, জানােবন। আমার gnাপাnা ধরার িকছু aিভjতা আেছ।’
লাকটা হাত পেত কাডটা িনল। ভালভােব পড়ল। কমেলর মেন হল চশমা ব বহার কের। খািলেচােখ পড়েত ক হয়। কাডটা সােটর বুক
পেকেট রেখ িদল। সাটটা বশ দামী, মেন মেন বলল কমল। মাথা নেড় aসহােয়র মত হঁেস পা বাড়াল রাsার িদেক।
aসহােয়র মত হািস। eর নাম িক ?
লাকটার পেথর িদেক তািকেয় থাকল dজন। ফুটপােথ হঁাটেছ স। যিদক থেক eেসিছল সিদেক। aন লােকর মেধ eকসময় হািরেয় গল
লাকটা। oরাo পােয় পােয় রাsার ধাের eেস দঁাড়াল। কমেলর িদেক ঘুরল শাn।
‘চল ট ািk িনেয় যাi। eত িজিনষ িনেয় বােস oঠা যােব না।’
রাsার পােশ দঁািড়েয় eকটা খািল হলুদ ট ািk দেখ হাত তুলল শাn।
িবেকেল পঁাচটা বাজার কেয়ক িমিনট আেগ ফান করল লাকটা। দখা করেত চায় শাnর সােথ। তােক ছটায় আসেত বলল শাn।
eখন সেn হয় বশ দিরেত। ছটায় কমল আর শাn যখন বাiেরর ঘের বেস লাকটার aেপkা করিছল তখনo বাiের রাদ রেয়েছ। দরজা
িদেয় িকছুটা রাদ ঘেরo ঢুেকেছ। িকছুkন আেগ কমল দেখিছল সাফার মাথায়। eখন সটা uেঠ গেছ বুকেসলেফর মাথায়। আর িকছুkন
পর দখাi যােব না।
‘ লাকটােক িক মেন হয় তার ?’ কমলেক p করল শাn।
কমল রােদর িচnা বাদ িদেয় শাnর িদেক িফরল।
aেনক িকছুi মেন হেয়েছ তার। তারমেধ থেক বেছ বেছ সgিল বলেল ভুেলর সmাবনা কম সgিলi uেlখ করল, ‘িশিkত, ভdেলাক।
কu bাকেমল করেছ। পুিলেশ জািনেয় ভরসা পােc না। sায়ী শtr বেল মেন হয় না। টাকা পয়সার ব াপার।’
শাn কথা বলল না দেখ আবার যাগ করল কমল, ‘পঁাচশ টাকার নােটর eকটা বািnল হেল প ােকটটা aমন হেব। তারমােন প াশ হাজার
টাকা।’
‘আর ?’
‘আর-, ei লাক িবষয়টা গাপন রাখেত চায়। পুিলেশ জানায়িন। তামােক বলেত আপিt জািনেয়েছ। মেনহয় িভতু ধরেনর লাক। সহসা
িসdাn িনেত পাের না।’
‘আর ?’
‘আর-, তামার লখা পেড়েছ। তারমােন পড়ােলখা কের। খবেরর কাগজ খুিটেয় খুিটেয় পেড়। মেনহয় চশমা চােখ দয়, যিদo সসময় িছল
না। পেকেটo িছল না।’
‘আর ?’
‘ পাষােকর িবষেয় সেচতন। দামী পাষাক পেড়, চুেলর াiল কের। eরা সাধারনত িনেজর কােজ তত মেনােযাগ দয় না।’
‘তাi নািক ?’
বেল adুত ধরেনর হািস হাসল। eেত pশংসা eবং aবাক হoয়া di pকাশ পায়। কমেলর িলে আেরকটা যাগ হল। কমেলর িবে ষনশিk
বাড়েছ drতi। বাiের গািড়র শb শানা গল ei সময়। eকটা গািড় eেস থামল গেটর পােশ।
‘eেস গল বাধহয়।’ মnব করল শাn।
হােসন ভতের িছল। eেস dমগ কিফ িদেয় গল oেদর সামেন। তার হােত িনেজর জন আেরকটা। গািড়র শb েনেছ সo। িনেজর মগটা
হােত িনেয়i বাiের গল হােসন।
বড় গটটা খালার শb হল। কমল শb েনi বুঝল গািড় ঢুকল না ভতের। রাsার পােশ রেখেছ। eকটু পরi ভdেলাক ঘের ঢুকেলন। eখন
পাষাক পােlেছন। কাট-প াn পড়েন। মেনহয় aিফস থেক িফরেছন। শাn uেঠ সামেন eিগেয় হাত বাড়াল হ াnেশক করার জন ।
‘আসুন, আসুন। সমস া হয়িন তা বাসা খুঁজেত?’ হঁেস িজেjস করল শাn।
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‘না-না। কান aসুিবধা হয়িন।’
কমল লk করল eখন ভdেলাকেক বশ সেতজ দখােc। anত সকােলর মত না মােটi।
শাn বসল সাফায়। ভdেলাক বসেলন তার কাছাকািছ আেরকটােত। কমল নেড়চেড় বসল তার যায়গায়। তার বলা কথাgেলা কতটা িঠক
জানেত হেব তােক।
‘িক খােবন ?’ িজেjস করল শাn।
‘িকছু না, িকছু না।’
‘কিফ ? আমরা আেগi r কেরিছ।’
‘তা খাoয়া যায়। যিদ সমস া না থােক।’
হােসন ঘের ঢুেকেছ। েনi স ভতের চেল গল হােত তার কিফর মগ িনেয়। ভdেলাক পেকট থেক ছাট চামড়ার কাড হাlার বর
করেলন। eকটা কাড বর কের eিগেয় িদেলন শাnর িদেক।
‘আমার নাম ফয়সাল আহেমদ। আমার ি েলর ব বসা।’
শাn eকঝলক দখল কাডটা। ঝকঝেক রিঙন কাড। দেখ কাডটা নািমেয় রাখল সামেনর ছাট টিবেল।
ভdেলাক কমেলর িদেক তািকেয় যন iতsত করেলন। শাn কমেলর িদেক তাকােতi স uেঠ বারাnায় গল হােত িনেজর মগ িনেয়। e লাক
eমনিকছু িবষয় িনেয় আলাপ করেব যা তােকo শানােত চায়না। তার eকটা কথা anত িঠক। িবষয়টা eেকবােরi গাপনীয়।
কমল uেঠ যাoয়ায় আর দরী করেলন না ভdেলাক। সরাসির কােজর কথায় গেলন। বলেলন, ‘আমার িকছু ডকুেমn হাতছাড়া হেয় গেছ।
টাকার িহেসেব খুব grtপুন না। ভুল লােকর হােত পরেল আমার- মােন, আমার মাnসnােনর p ।’
ভুল লােকর হােত iিতমেধ i চেল গেছ, শাn জােন। নাহেল তার e aবsা হত না। স aেপkা করেছ আেরা িকছু শানার। uৎসুক দৃি ।
ফয়সাল িনেজ থেকi বািক কথা বলেত r করেলন, ‘আমার কােছ dলাখ টাকা চেয়িছল। কথা িছল টাকা পেয়i ogেলা ফরত দেব। eখন
মেন হেc স সmাবনা কম। মেন হেc আবার টাকা চেয় বসেব।’
‘মেনহয় আপনার পিরিচতেদর কu।’ শাnভােব মnব করল শাn।
‘eেকবাের িনি ত না হেলo সরকমi ধারনা করিছ। আমার সেnহ আমার pাkন ম ােনজার। টাকার িহেসব গড়িমল করায় িবেদয় কেরিছলাম
oেক। খুব িব াস করতাম।‘
কােটর ভতেরর পেকট থেক eকটা খাম বর কের টিবেল রাখেলন ফয়সাল নােমর ভdেলাক। বলেলন, ‘eখােন oর পিরিচিত আেছ।
aিফেস িছল।’
হােসন eকটা কাপ রেখ গল সামেনর টিবেল। dজনi aেপkা করল িকছুkন। স যাবার পর শাn খাম খুেল কাগজ বর করল। কেয়কিট
ছিব eবং িকছু টাiপ করা কাগজ। শাn কাগজgিলর ভঁাজ না খুেলi eকনজর দেখ আবার খােম ঢুকাল। ফয়সাল চােয় চুমক
ু িদেলন।
শাn িজেjস করল, ‘আপিন কাগজgেলা ফরত চান ?’
ফয়সাল বলেলন, ‘ ফরত পেল হেব, ন কের ফলেলo হেব। হােত পেল আিম িনেজi ন কের ফলব।’
শাn বলল, ‘িকছু মেন করেবন না, আিম কােজর জন িকছু পাির িমক নi।’
িতিন িজেjস করেলন, ‘e াডভাn ?’
সােথসােথ আss করল শাn, ‘িকছু e াডভাn নi। বািকটা কাজ শষ হেল। aবশ আপনার যিদ pস'িত না থােক সটা aন কথা।’
িতিন বলেলন, ‘eখন সামান e াডভাn করেত পারব। নাহেল আগামীকাল। হঠাৎ কের আমার বশিকছু খরচ হেয় গেছ।’
শাn স কথায় খুব grt িদল না। যা জানােনার জানােনা হেয় গেছ। eকটু নেড়চেড় বেস কােজর কথায় গল। িজেjস করল, ‘কেয়কটা িবষয়
eকটু িডেটল জানা দরকার। আপিন যিদ বেলn িবষয়টা r হল িকভােব ?’
ফয়সাল মেনমেন gিছেয় িনেলন তার কথাgিল। তারপর বলেত r করেলন, ‘িদন দেশক আেগ eকটা ফান পলাম। িনেজর পিরচয় না িদেয়
eকজন বলল আমার ডকুেমngেলা oর হােত, যিদ dলk টাকা দi তাহেল ফরত দেব। আিম pথেম গা কিরিন। পরিদন eকটা খােম oটার
ফেটাকিপ পাঠাল। আবার ফান করল। আমার সােথসােথ টাকা দয়ার aবsা িছল না। দড়লাখ িদেয়িছ। পের বলল পােক আেরা প াশ হাজার
িদেল হােতহােত ogেলা িদেয় দেব। টাকা িনেয় বলল পের জানােব।’
ei প াশ হাজার দoয়ার ঘটনাi oরা দেখ ফেলেছ, মেন হল শাnর। িজেjস করল, ‘oরা যাগােযাগ কের িকভােব ?’
‘ ফােন।’
‘aিফেস না বাসায় ?’
‘aিফেস।’
‘ যাগােযাগ িক eকজনi কের ?’
‘হঁ া। গলা িচিন না। ম ােনজার না, aন কu। য লাকটা পােক টাকা িনেয়েছ, মেনহয় তার গলাo না।’
‘eখােন য িঠকানা আেছ সটা িক ম ােনজােরর িনেজর বাড়ী ?’
‘হঁ া, তেব সখােন িনেজ থােক না খঁাজ িনেয়িছ। ভাড়ােট থােক। oর কমন আtীয়।’
‘আপনার সােথ তার শষ সরাসির যাগােযাগ হেয়েছ কতিদন আেগ ?’
‘সpাdi হেব। যখন oেক িবেদয় কির। তারপর দখা করেত চেয়িছল, আিম রাজী হiিন।’
‘িহেসেব গড়িমেলর কথা বেলেছন, িবেদয় করার সটাi িক eকমাt কারন ? মােন, সুেযাগ পেল aেনেকi িহেসেব গড়িমল কের, bাকেমেলর
িবষয়টা aন রকম।’
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iতsত করেলন ফয়সাল। তারপর eখােন কথা গাপন কের লাভ হেব না বুেঝi যন মুখ খুলেলন, ‘aিফেসর aেনক টাকার িহেসেব গড়িমল
কেরিছেলন। পেরাkভােব হেলo uিন sীকার কেরেছন সকথা। eরপর- আরিকছু করার থােক না।’
শাn িজেjস করল, ‘িহেসেব গড়িমেলর বাiের aন কানভােব িক kিতকর িকছু কেরিছেলন ? আপনার বা আপনার কাmানীর?’
eকটু iতsত ভাব দখা গল ফয়সােলর মুেখ। আমতা আমতা কের বলেলন, ‘আমার- মেন পরেছ না। uিন eেকবাের কাmানীর r থেকi
eকসােথ কাজ কেরেছন।’
‘hঁ, আপনার ডকুেমngেলা িছল কাথায় ?’
‘aিফেস। আমার rেম, ক ািবেনেটর ভতর। oরা জানােনার পর দেখিছ ogেলা নi।’
‘ সখান থেক হাতােনা বাধহয় সহজ।’
‘eখন তা তাi মেন হেc। aিফেসর িকছু কাগজপt থােক সখােন, সgেলা aন েদর দখা pেয়াজন হয়। সকারেনi রসি কশন নi।’
‘uিন আর আপিন, edজনi িক ক ািবেনট ব বহার কেরন ?’
ফয়সাল আহেমদ বলেলন, ‘pেয়াজন হেল eকাun াn কাগজপt রােখ, বর কের। আমার aিফেস সবi খালােমলা।’
শাn আবােরা ম ােনজােরর pসংেগ গল। ‘ডকুেমnটা pাkন ম ােনজারi িনেয়েছন eটা িনি ত হেcন িকভােব ? আপনার eকাun াn,
aথবা aন কu িনেত পাের। স সmাবনা িক eেকবােরi নi ?’
aবাক হেলন ফয়সাল। সাজা তািকেয় থাকেলন শাnর িদেক।
শাn বলল, ‘ম ােনজার িন য়i বেলিন স িনেয়েছ, আপিন ধের িনেcন। aন কu সটা করেত পাের। যিদ কu জােন oটা আপনার কােছ
দািম-’
‘আিম- aন কােরা সmাবনা দখিছ না-’ আমতা আমতা করল ফয়সাল।
শাn বলল, ‘আপনার rেম যাতায়াত কের, ক ািবেনট থেক িজিনষ বর করেত পাের eমন মানুষ িন য়i আেরা আেছ ? eকাun াn
ছাড়াo।’
‘তা আেছ। িকnt, সবাi খুব িব াসী-’ িনেজর মত ছাড়েত চাiেলন না ফয়সাল।
শাn বলল, ‘আপনার িযিন ম ােনজার িছেলন তােকo eকসময় িব াস করেতন। সব িব ােস সবসময় িঠক ফল পাoয়া যায় না। স যিদ িনেজ
oটা নয়ার কথা sীকার না কের তাহেল খঁাজ নয়া দরকার aন কােরা সটা করার সmাবনা আেছ িকনা।’
যতটা সmব ব াখ া করল শাn। লাকটার কথা েন মেনহয় স সরল সাজা। িনেজ ঘারপ ােচর মেধ যায়না, aেন র কােছo সটাi আশা
কের।
ম ােনজার সmেক তার সেnহ আসেলi িঠক িকনা যাচাi করা দরকার। য লাক িহেসব কারচুিপর কথা mীকার কের তার bাকেমিলং eর মত
aপরাধ করা বমানান। aরপাধীেদরo aপরােদর িনেজর িনেজর ধরন থােক।
ফয়সাল বিশ সময় ন করেলন না। িবষয়টা শাnর oপর ছেড় িদেয় বলেলন, ‘ বশ-, আপিন িকভােব eেগােত চান ?’
শাn বলল, ‘আিম আপনার aিফস দখেত চাi। যখান থেক oটা হািরেয়েছ। হয়ত কােরা কােরা সােথ কথা বলা pেয়াজন হেত পাের।’
‘ বশ।’ সmিত িদল স।
শাn psাব করল, ‘আগামীকাল সকােল যিদ যাi-, aবশ আপনার সােথ যাগােযাগ কেরi যাব।’
‘aসুিবেধ নi।’
কমলেক রেখ eকাi যেত হেব, ধারনা করল শাn। তারপর aন কােজর কথায় গল, ‘আপনার ডকুেমn িঠক কানটা আিম িচনব িকভােব ?’
‘eখােন ফেটাকিপ আেছ। oটা সিত i oেদর হােত আেছ সটা িনি ত করার জন পািঠেয়িছল।’ তার দয়া খামটার িদেক iি ত করেলন
ফয়সাল।
শাn বলল, ‘আর eকটা p । eটা কার হােত গেল আপনার সমস া ?’
ফয়সাল মাথা িনচু করেলন। eর utর িকভােব দেবন সটাi যন ভাবেলন। তারপর বলেলন, ‘পাবিলিসিট হাক সটা চাiনা। আমার
পিরবােরর জন সটা িবbতকর। oটা eকটা ব িkগত দিলল। ভ ািলিডিট নi, কােরাi কােজ আসেব না।’
শাn eিবষেয় আর কথা বাড়াল না। বলল, ‘আcা, িঠক আেছ। আিম খঁাজ িনi। আপনােক ফান কের কােজর aবsা জানাব। oরা যাগােযাগ
করেল সােথ সােথ জানােবন, তােত কােজর সুিবেধ হেব। আর জানােনার মত িকছু মেন পড়েল জানােবন।’
‘আcা, আিম আিস তাহেল।’
সরাসির যাoয়ার কথা পাড়েলন িতিন। কথার ফঁােক ফঁােক খাoয়া শষ হেয়েছ। uেঠ হ াnেশক কের বাiের গেলন িতিন।
কমল দঁািড়েয়িছল রাsায়। গািড়িট িচেন রাখা দরকার, pেয়াজন হেত পাের। kাiসলার। আেমিরকান গািড়, তারমােন aেনক দাম। eতটাকা
যার থােক তারজন প াশ হাজার দয়া বাধহয় asাভািবক না। মুল িবষয় টাকার না aন িকছুর, িসdাn িনল কমল।
গািড়র াiভার নi, িনেজi চালান।
ভdেলাক গেটর বাiের পা রাখেতi কমল তারিদেক না তািকেয় ◌ান িদেক মুখ কের ভতের ঢুকল। ঘের ঢুেক eিগেয় গল শাnর িদেক।
‘আমার ধারনা িঠক ?’ p করল শাnেক।
শাn বলল, ‘তাiেতা মেন হেc। খুব সহজ কস। চােরর িঠকানা, ছিব, সব িদেয় গেছ। সi চার ধরেত হেব। মােন- চারাi িজিনষ udার
করেত হেব।’
সাফায় হলান িদল কমল। িনrtাপ কেn বলল, ‘ বশী সহজ মেন হেc। কান ঘাপলা নi তা ?’
‘ তার িক মেন হয় ?’
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eটা sাভািবক p । কমল iেc কের eিড়েয় গল। eখেনা স জােননা লাকটার সােথ িক িক আলাপ হেয়েছ শাnর। কান মnব করেত হেল
aবশ i সবিকছু জানেত হেব। আর শাnেকi uেd াগ িনেয় জানােত হেব। আপাতত তমন লkন দখা যােcনা।
হােসেনর িদেক তাকাল শাn। ফয়সাল বাiের যেতi স eেস ঢুেকেছ ঘের। eেস বেসেছ িটিভর সামেন।
শাn গলা uচু কের বলল, ‘ হােসন, eখােন eকজন লােকর ছিব আর িঠকানা আেছ। লাকটােক কাথায় পাoয়া যােব খঁাজ িনেত হেব। আর
ei লােকর aিফেসর ফানটাo ট াপ করেত হেব।’
হােসন সােথ সােথ uেঠ eেস খামটা হােত িনল। সােথ ফয়সােলর কাডটাo। খাম খুলেত খুলেত eিগেয় গল তার ঘেরর িদেক। কমল
হােসেনর ঘরেক বেল িরসাচ সnার। রােজ র যntপািত ভরা।
কমল খািল মগ িনেয় uেঠ গল। মগটা ধুেয় ভতের রেখ eেস বসল শাnর কােছ।
‘িঠকানাটা মেন হয় কােজ আসেব না। তেব লাকটােক খুেঁ জ বর করা যােব। িক বিলস ?’ সামেনর সাফায় পা তুেল eকটু হলান িদল শাn।
‘ তামার eেজnেদর কােছ ছিব িদেয় দাo। মােন হােসন ভাiেয়র eেজn আরিক। পেয় যােব।’ িনিলpভােব বলল কমল।
‘hঁ। সi লাকটােক মেন আেছ তার ? পােক টাকা িনল য।’
‘হঁ া।’
‘আবার দখেল িচনিব ?’
‘সmাবনা শতকরা eকশ ভাগ। aবশ oটা যিদ তার ছdেবশ না হয়। aতবড় কাটাদাগ িনেয় কu লুকােত পাের না।’
‘imট াn ক ার◌্যাকটার। মেন রািখস। আবার দখা হেত পাের।’
ফয়সােলর গািড়র শb িমিলেয় গেছ কেয়ক িমিনট হেয়েছ। শাn চাখ বn কের সাফায় বেস আেছ। কমল dের বেসo চাখ রেখেছ িটিভর
িদেক। oেদরেক সচিকত কের মাটরসাiেকেলর হন বাজল গেটর কােছ। oেদর পিরিচত শb। সােথসােথ dজেনi uেঠ drত বাiের গল।
ফয়সাল যাoয়ার পর গট বn কের িদেয়েছ হােসন। dজেনi হঁেট গল গেটর কােছ।
গেটর বাiের eকজন যুবক। রাগাপাতলা। বয়স বড়েজার কুিড়। eেক আেগo দেখেছ কমল। হােসেনর সােথ দখা করেত eেসেছ।
তারকােছ শাnর হারােনা মাটরসাiেকল। শাnেক দেখ হাসল।
সাফেল র হািস, ভাবল কমল। শাn গট খুেল দয়ায় যুবকিট মাটরসাiেকল ঠেল ভতের ঢুকল। াn কের রাখল ভতের। তারপর সntি র
sের বলল, ‘দ ােখন ছার, সব িঠকঠাক আেছ নািক।’
শাn eিগেয় গল মাটরসাiেকেলর িদেক, ‘মেন হেc িঠকi আেছ। পেল কাথায় ?’
যুবকিট হাত কচলােc তখন। হাসেত হাসেত বলল, ‘আর কiেয়ন না ছার। চার বাটপার য কত বাড়েছ। আপেন কয়ডা ধরেবন ?’
‘ধর িন চারেক ?’
‘কiল জীবেন আর eiকাম করব না। হােত পােয় ধরল। িচনেত পাের নাi তা।’
‘আcা।’ oর কথা বলার ভি দেখ িনেজo হেস ফলল শাn। হারােনা িজিনষ ফরত পেল মনটা ভাল হেয় যায় সােথসােথ। বলল,
‘খরচাপািত করেত হেয়েছ নািক ? তামােক কত িদেত হেব ?’
যুবকিট িনেজর িজভ কাটল িনেজর দঁােত।
‘িছ িছ িছ, আপেন ei কথা কiেলন ছার। হােসন ভাi জানেল eমন পটকান িদব।’
শাn আর কমল dজেনi হঁেস ফলল জাের। হােসেনর eেকবাের aনুগত িশষ । হােসন eেস দঁািড়েয়েছ বারাnায়, সিদেক তাকাল যুবক।
হােসেনর মুেখ িক হািস ? ei হািসর নামকরন করা বাধহয় কমেলর সােধ র বাiের। হােসনেক দেখ যুবেকর হািস আেরা িবসতৃত হল। গলা
uচু কের বলল, ‘sামােলকুম বস। িজিনষ িদয়া গলাম। কান kিত হয় নাi।‘
তারপর শাnর িদেক ঘুরল, ‘ কান কাম থাকেল জানাiেবন ছার। হােসন ভাiের কiেল সােথ সােথ দখা পাiেবন।’
শাn িজেjস করল, ‘আcা, নাম িক যন তামার ?’
‘ j, মিতন । আbুল মিতন।
‘িক কর ?’ িজেjস করল শাn।
মিতন মাথা চুলকােত লাগল। কঁাচুমাচু করল মুখটা।
‘aন ায় কাম কির না ছার। আেগ করতাম। eকবার পাবিলেকর হােত পরিছলাম, হােসন ভাi বঁাচাiেছ। তহন িথকা ছাiড়া িদিছ। কসম করিছ
বেসর কােছ।’
‘আcা িঠক আেছ। দরকার হেল খবর দব।’
‘ j ছার, sামােলকুম।’
আেরকবার হােসেনর িদেক তািকেয় মাথা ঝুিঁ কেয় স বাiের চেল গল। শাn গট বn করল। তারপর eিগেয় eেস মাটর সাiেকলটা দখেত
লাগল ভাল কের।
দেখ মেন হেc সবিকছু িঠকঠাকi আেছ। মেনহয় সময় পায়িন িকছু করার। eকবার চািলেয় দখেত হেব aন িকছু কেরেছ িকনা।
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পরিদন সকােল বাiের যাoয়ার pস'িত িনিcল শাn। মাজা পরা পা জুতায় ঢুিকেয় পােশi িটিভর সামেন সাফায় বেস থাকা কমেলর িদেক
িফরল স, ‘aিফেস পািবনা। ফয়সাল সােহেবর aিফেস যাব, আেরা dেয়কটা যায়গায় খঁাজ নব। কান দরকার হেল মাবাiেল ফান
কিরশ।’
সরাসির িনেদশ। কমল মাথা নেড় হঁ া বলল।
জুতার িফতা বাধা শষ কের সাজা হল শাn। uেঠ দঁাড়াল। কমল দখল স টিবেলর কােছ িগেয় িকছুeকটা িনেয় পেকেট ঢুকাল, তারপর
বিরেয় গল ঘর থেক। বেস থেকi গাড়ী বর হoয়ার, তারপর গট বn করার, তারপর গািড়র চেল যাoয়ার শb নল কমল।
চুপচাপ বেস থাকল স িকছুkন।
তারপর eকসময় uেঠ বুকেসলেফর কােছ গল। বi বাছেত লাগল। বi পড়েত iেc করেছ না eখন। িটিভ দখেতo না। eকটা ছিবaলা
গািড়র ক াটালগ বর কের eেস সাফায় হলান িদেয় বসল। পাতা ulােত লাগল। িটিভটা চলেছ eখনo oর সামেন।
oর মেনােযাগ িটিভ বা বi কানিদেকi নi। eকটা রহেস র তদn চলেছ aথচ eেত তার anভুিk নi। eমনটা সাধারনত হয় না। স
সবসময় সােথ থােক, খঁাজ খবর কের। শাnর aেনক কাজ সহজ কের দয়। শাn তার পিরচয় দয় eিস াn িহেসেব।
ei কসটা শাn eকা দখেছ। িন য়i oi লাক বেল িদেয়েছ।
শাnর গnব িক ভাবেত চ া করল স।
ফয়সাল সােহেবর aিফেস যােব সটা জানাi। pথেম সখােন যােব সটা িঠক আেছ, তারপর কেয়কটা যায়গা। সটা িক ?
লাকটার দয়া িঠকানায় খঁাজ নেব। আেরা িঠকানা বর করেব। খঁাজ নেব সসব যায়গায়o। কাথায় স থােক, িক কাজ কের, কার সােথ
যাগােযাগ রােখ eiসব।
িঠকানা পােব কাথায় ?
িন য়i ফয়সাল সােহেবর aিফেস লাকজেনর সােথ কথা বেল বর করেব। সখােন eমন কu আেছ য তার aবsান জােন। হয়েতা aৈবধ
কােজo eকসােথ থােক।
িকnt তােত aন সমস াo তা হেত পাের ? স যিদ লাকটােক সতক কের দয় ? স যিদ aৈবধ কােজর সােথi থােক তাহেল সরাসির সটা
sীকার করেব কন ? িনেজর aপরাধ ঢাকার চ া করেব। কu যিদ সত গাপন কের তাহেল তথ pমান িদেয় সটা বর করা বh পির েমর
কাজ। আর eখােন তথ pমানo তমন নi।
িচnা কের কান িসdােন- প◌ীছােত পারল না কমল। কসটার ধরন স জেন িনেয়েছ মাটামুিট। কাজ কানপেথ eেগােব eখনo ধরেত
পারেছনা। সেnহজনক আসামী ফয়সােলর pাkন ম ােনজার, সহেযাগী গালকাটা লাকটা। ম ােনজার aপরাধী eটা িনি ত না হেলo গালকাটা
লাকটা eেত জিড়ত eটা িনি ত। তারা িনেজর চােখ দেখেছ তােক টাকা িনেত।
খঁাজ বর করেত হেব গালকাটা লাকটার।
িকভােব ? pাkন ম ােনজােরর সুt ধের ?
dটা িঠকানা স জােন, ফয়সাল সােহেবর aিফেসর িঠকানা, কারoয়ান বাজার। কােড লখা আেছ। তার বাসা aবশ পিরবাগ, স িঠকানাo
আেছ, ফান নাmার আেছ। বািড়র ফান নাmােরর কান ভুিমকা eখােন নi। তার বািড়র ভুিমকাi নi। oরা যাগােযাগ কের তার aিফেস।
িdতীয় সুt হেc ম ােনজােরর িঠকানা-বনানীেত। eটাo ফয়সােলর দয়া কাগেজ লখা আেছ। ei িঠকানা ভুয়া বেল জািনেয়েছ ফয়সাল
িনেজi। মােন িঠকানা িঠকi আেছ স সখােন থােকনা, কান eকসময় থাকত।
আcা সখােন গেলo তা হয় ? যাoয়ার সময় িন য়i কাuেক না কাuেক িঠকানা িদেয় গেছ। বতমােন সখােন যারা আেছ তােদর কােছ,
িকংবা ধােরকােছ দাকােন। িকংবা দয়ােল িঠকানা লখা কাগজ লািগেয় রাখা। কu খঁাজ করেত eেল যন তােক বর করেত পাের। সবাi তা
সটাi কের।
না- তা, সখােন য থােক স ম ােনজােরর কমন আtীয়। তারমােন তােক িজেjস করেল বতমান িঠকানা জানা যােব। যিদ িঠকভােব িজেjস
করা যায়।
িকছুkন দানমনা কের eকসময় িসdাn িনেয় ফলল কমল। তারo িকছু করা দরকার। পেকেট িকছু টাকা িনেয় বর হল বািড় থেক।
হঁাটেত হঁাটেত বড় রাsায় eেস বাস ােn দঁাড়াল। তারপর eকটা বাস eেস থামেতi uেঠ পড়ল। বনানী যেত হেল আেগ ফামেগট যেত হেব,
তারপর eয়ারেপাট িকংবা utরার বােস uঠেত হেব। বােস গেল কম খরেচ যাoয়া যায়।
বনানী চয়ারম ানবািড় নােমর বাস ােn নেম ডানিদেক বনানীেত ঢুেক যখন আেশপােশর বািড়র নmর দখেত দখেত হঁাটিছল কমল তখন কড়া
রাদ। eিদেকর নাmারgেলা ulাপাlা। তেব ভাগ ভাল সব বািড়েতi নাmার লখা।
সাতচিlশ নmর বািড়র সামেন eেস দখল গেটর আেশপােশ কu নi। গট ভতর থেক বn। কিলং বল নi।
কােরা দখা পাoয়ার আশায় দঁািড়েয় থাকল কমল।
রাsা িদেয় dচারজন হঁেট যােc। মােঝমােঝ িরkা যােc। eখােন মুল রাsায় িরkা চেল না বেল যােদর pেয়াজন তারা eিদক িদেয় ঘুের যায়।
eকজন বািড় থেক বিরেয় eেস eমনভােব তাকাল য কমেলর মেন হল িজেjস কের বসেব স oভােব দঁািড়েয় আেছ কন। তারপর িকছু না
বেলi আবার গেটর ভতর ঢুেক গল। eকবার ঘুের তািকেয় দখল রাsার িবপরীত িদেকর বািড়র দাতলায় eকজন মিহলা দঁািড়েয় চেয়
আেছন তার িদেক।
কান বািড়র সামেন দঁািড়েয় থাকা িক aপরাধ ? সবাi eভােব চেয় আেছ কন ? িনেজেকi বাকােবাকা মেন হেc।
eভােব চুপ কের থাকার মােন হয়না।
স হাত িদেয় গেট শb করল। eমনi লাহার গট য শbo হয়না তােত। আঙুল িদেয় জাের টাকা মারায় আঙুেল ব থা পল স। কানমেত
গেটর ভতের তািকেয় দখার চ া করল uচু হেয়।
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তেব বিশkন aেপkা করেত হলনা। বাঝা গল শb গেছ ভতের। eকজন লাক হয়ত কাছাকািছ কাথাo িছল, শb েন eিগেয় আসেছ।
য লাক গট খুলল স বশ মাটা। নাdসনুdস গড়ন। লুি পড়েন, খািল গা। নাসপািতর মত ভুিড় দখা যােc।
‘eটা আমজাদ সােহেবর বাসা?’ স িকছু বলার আেগi p করল কমল।
লাকিট aবাক হেয় তািকেয় থাকল তার িদেক। কমল দখল লাকিটর গা বেয় ঘাম পরেছ। গরেমর িদন eখন। মেন হয় কান কাজ করিছল।
তেব দেখ কােজর লাক মেন হয় না। দেখ রীিতমত ভdেলাক বেলi মেন হল। িকছুkন যন কমলেকi পরীkা করল স। তারপর uেl
তােকi p করল, ‘তােক িক দরকার ?’
িবপেদ পরল কমল। িকছু eকটা বলেত হেব। তেব আশার কথা নেত পেয়েছ স ei লােকর pে , ei লাক eকথায় িচেনেছ স যার খঁাজ
করেছ তােক।
স বলল, ‘uিন আমার মামার বnু। মামা বলল uনার সােথ দখা কের বাসায় যেত।’
drত িচnা করেছ কমল। কথােক িব াসেযাগ করেত হেব। বলল, ‘মামা আেমিরকায় থােক তা, কিদেনর জন eেসেছ, আবার চেল যােব।
বলল িক দরকার।’
লাকিট aিব াস করল না তার কথা। anত কমেলর পাষাকআষাক চহারা কথাবাতায় বড় ঘেরর ছেল বেলi মেন হয়। স eধরেনর কথা
বেল কান ভাoতাবািজ করেব মেন করার কান কারনi নi। সরাসির কােজর কথােতi গল স।
‘uিন eখােন থােকন না।’
eকটা িমেথ বলেল তােক সমথন করার জন aসংখ িমেথ বলেত হয়। কমলেক সটাi করেত হল, ‘o, eখােনi থাকেতন আেগ। আিম
কেয়কবার eেসিছ মামার সােথ। uিন িক eখন aন বাসায় থােকন ?’
‘হঁ া।’
কমল বলল, ‘আমােক িঠকানা িদেত পােরন ? মামা িক যন দেবন uনােক।’
বেল কমল ভাবল eভােবi আgহ জািগেয় তুলেত হয়। িকছু পাoয়ার কথা নেল সকেলরi আgহ বােড়।
লাকটা িক যন ভাবল। সময় িনল িকছুkন utর িদেত। তারপর িজেjস করল, ‘কাগজ কলম আেছ ?’
জানা কথা নi, তবুo পেকট হাতড়াল কমল। মেনমেন বলল কাগজ কলম আনা uিচত িছল। eকটা কলম, ছাট eকটা নাটবুক।
গােয়nাগীির করেত eসব pেয়াজন হয়।
মুেখ বলল, ‘না, আনেত ভুেল গিছ।’
লাকটা খুব aবাক হল না তােত। eটাi হয় সবসময়। আজকাল কui পেকেট কের কাগজকলম িনেয় ঘােরনা। বলল, ‘eকটু দঁাড়াo, আিম
িলেখ িদিc।’
কমল মাথা নেড় হাসল। লাকটা ঘুের চেল গল ভতের। িনেজর সফলতায় খুশী হেয় uঠল কমল। eেকবাের সরাসির সাফল । eতটা স
িনেজo আশা কেরিন।

ফয়সাল সােহেবর ীেলর ব বসা হেলo তার aিফস দেখ সটা বাঝা ক কর। aিফেস লাহালkর বা eiজািতয় কান িজিনষ নi।
সুnরভােব সাজােনা গাছােনা চার rেমর aিফস। বাঝা যায় eখােন যািকছু কাজ হয় তা ধুi কাগেজ কলেম। আসবাবপt, কােপট, জানালার
পদা দেখ মেনহয় aিফসটাo নতুন। আেগ aন কাথাo িছল, িসফট কের eখােন eেনেছ। তখনi সবিকছু পােlেছ।
ফােন সময় িঠক কের aিফেস eেস শাn ফয়সাল সােহেবর ঘের বেস চা খল। ফয়সােলর সােথ আলাপ কের aেনকটাi িনরাশ হেত হেয়েছ
তােক। তার iেc িছল aিফেসর লাকজনেক িজেjস কের সi pাkন ম ােনজার সmেক যতটা জানা যায় জেন নয়া। দখা গল ফয়সাল
সােহেবর aেনক িকছুেতi আপিt। aিফস থেক কান িজিনষ হািরেয়েছ সটাo িতিন সবাiেক জানােত চান না। তার rেমর ক ািবেনট থেক
িকছু হািরেয়েছ সটাo pচার করেত চান না।
কারনটা বাধগম । বাধ হেয় তার কথা মেন িনেত হল শাnেক।
তার ঘের ি েলর ক ািবেনট দখল। মুল চািব ছাড়া খালার uপায় নi। য িনেয়েছ স মুল চািব িদেয়i খুেলেছ, তারমােন পিরিচতেদর কu।
eমন কu যার ক িবেনেট হাত দয়ার যাগ তা রেয়েছ। িতিন না থাকেল বা িবেশষ pেয়াজন না থাকেল ফয়সাল সােহেবর rেমর দরজা লক
করা থােক।
ক ািবেনেট ব াংেকর কাগজপt eবং aন ান দিললপt থােক। ব বসার িহসােবর খাতাপt সmবত eকাun ােnর কােছ। িতিন িনেজ ব বসার
সবিকছু দেখন বেল মেন হল না। মেন হল িঠকমত ব বসা বােঝনo না। ব বসা r কেরন তার বাবা। িতিন মারা যাoয়ায় utরািধকারসুেt
মািলকানা eবং দািয়t তার uপর বেতেছ।
ক ািবেনেটর চািব eকটা থােক তার কােছ, eকটা ম ােনজােরর কােছ, আেরকটা তার বািড়েত। বতমােন ম ােনজােরর কাজ য করেছ তােক
িদেয়i r করেত চাiল শাn।
ফয়সাল বলেলন, ‘eখন য ম ােনজার স আেগ eকাunস দখােশানা করত। পুরেনা লাক। বাবার আমল থেক আেছ। স-i টাকাপয়সার
গড়িমল দখেত পায়। pথেম পেনর লk টাকার গড়িমল চােখ পের। eরপর যাচাi করেত িগেয় দখা যায় সটা আেরা aেনক বিশ। তখনi
ম ােনজারেক িবেদয় কের oেক সব দখেত বিল।’
শাn বলল, ‘ম ােনজােরর সােথ আিম কথা বেল দিখ। যিদ কান সুt পাoয়া যায়।’
তারপর যাগ করল, ‘আপিন িকছু মেন করেবন না, স হয়ত আপনার সামেন sাcnেবাধ নাo করেত পাের। ei ডকুেমেnর িবষেয় আলাপ
করব না eটা িনি ত থাকেত পােরন।’
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ফয়সাল আপিt করেলন না তােত। তার rেমi ম ােনজারেক ডেক িনেজ বাiের গেলন।
বতমান ম ােনজার, আবdস সালাম বয়সী। প াশ ছািড়েয় গেছ। লmা, রাগা। মাথায় aিধকাংশ চুল সাদা। চােখ সতক ভাব। সাবধােন
বসেলন শাnর সামেন।
শাn বলল, ‘আপিন aেনকিদন থেক eখােন আেছন বাধহয়।’
িতিন বলেলন, ‘হঁ া।’
শাn বলল, ‘আপনার আেগ িযিন আপনার যায়গায় িছেলন, আমজাদ সােহব, oনােক আমার pেয়াজন িছল। ফয়সাল সােহব বলেলন uিন
eখােন কাজ করেছন না-’
সামাদ চেয় থাকেলন। কান utর িদেলন না।
শাn আবার িজেjস করল, ‘আপিন িক কান সাহায করেত পােরন ? িকভােব oনার খঁাজ পেত পাির ?’
সামাদ বলেলন, ‘aিফেস িঠকানা আেছ। oনার িনেজর বািড়।’
শাn বুঝল e লাক হয় খঁাজ রােখনা, aথবা তথ জানেলo সাবধােন eিড়েয় যেত চায়। ফয়সাল সােহব জািনেয়েছন সi বািড়েত স থােক
না।
স বলল, ‘আপনার সােথ যাগােযাগ নi ?’
সামাদ বলেলন, ‘না।’
শাn বলল, ‘oনার সmেক িকছু তথ জানা pেয়াজন আমার। যারা oনােক চেনন তারা হয়ত জানােত পারেবন। আপিন তা uনােক aেনকিদন
থেক চেনন ?
িতিন বলেলন, ‘হঁ া।’
শাn িজেjস করল, ‘uিন মানুষ িহেসেব কমন ?’
eবাের utর না িদেয় চেয় থাকেলন সামাদ।
শাn বলল, ‘ফয়সাল সােহব আমােক বেলেছন uিন িক কারেন eখান থেক গেছন। uিন হয়ত আপনার oপর খুব সnt নন। oনার িবষয়টা
আপিনi ধের িদেয়িছেলn’
eবােরo কান utর পাoয়া গল না। তেব মাথা নেড় সায় িদেলন।
শাn বলল, ‘আমার িবষয়টা জানা জrরী। uিন eমন িকছু করেছন যা aেন র জন kিতকর হেত পাের। আপনার oপর যিদ কান রাগ থেক
থােক তাহেল আপনারo kিত করেত পাের।’
সামাদ বলেলন, ‘আমার সােথ যাগােযাগ নi।’
শাn p করল, ’আপিন িঠক কতিদন ধের eখােন আেছন।’
িতিন বলেলন, ‘ কাmানী rর বছর di পর থেক।’
শাn বলল, ‘আর uিন ?’
সামাদ বলেলন, কাmানীর r থেক। oনার হাত িদেয়i কাmানী ei পযn eেসেছ।’
তার মেনাভাব বাঝার চ া করল শাn। ম ােনজােরর পেk না িবপেk? eখেনা বাঝা যােc না। aন pসংেগ গল স, ‘aিফেসর কােরা
কােরা সােথ িন য়i oনার ঘিন তা িছল। eমন কu থাকেত পােরন যার সােথ uনার যাগােযাগ আেছ eখনo।’
সামাদ বলেলন, ‘আমার জানা নi। িপoন কােদরেক িজেjস কের দখা যায়। o oনার বািড়র বাজার কের িদত। aন ান কাজ কের িদত।’
‘আcা। aন কu -’
িতিন বলেলন, ‘মেন হয় না। uিন মানুেষর সােথ বিশ িমশেতন না।’
শাn বলল, ‘oনার কােছ িন য়i লাকজন আসত। aিফেসর কােজর বাiের কােরা কথা িক মেন পরেছ ?’
সামাদ বলেলন, ‘ তমন না। oনার eক শ ালক eেসেছ কেয়কবার। uিন তােকo পছn করেতন না।’
শাn বলল, ‘তারপরo আসেতন ?’
সামাদ বলেলন, ‘হঁ া।’
শাn বলল, ‘তার সi শ ালক িক কেরন ?’
সামাদ বলেলন, ‘জািন না। তেব ভালমানুষ না। gnা ধরেনর। মুেখ কাটা দাগ আেছ। কথাবাতা rk, aভd। সবসময় aভd শb ব বহার
কেরন। uিন টাকাপয়সার গড়িমল করেলo ব বহাের ভd িছেলন। aভd কথা সহ করেতন না।’
‘তারপরo যাতায়াত িছল-’ কথার সুর ধিরেয় িদল শাn।
সামাদেক eখন বশ sাভািবক মেন হেc। আেগর সi সতকভাব eখন নi।
িতিন বলেলন, ‘মেনহয় টাকা পয়সার ব াপার। কেয়কবারi স আসার আেগ টাকা uিঠেয় রাখেত হেয়েছ।’
শাn p করল, ‘তার সmেক আর িকছু বলেত পােরন ? িক কের, কাথায় থােক eiসব।’
সামাদ বলেলন, ‘নাম জািন না। িডoeiচeস eর কােছ কাথায় যন বািড় আেছ। সখােন থােক।’
‘আcা।’ বেল থামল শাn। তারপর বলল, ‘আমজাদ সােহব যখন চেল যান, তারপর িক uিন eেসিছেলন কখেনা ?’
সামাদ বলেলন, ‘uিন যিদন চেল যান সিদন eেসিছেলন।’
শাn বলল, ‘আপিন তখন িছেলন িন য়i।’
সামাদ বলেলন, ‘হঁ া। স ার আমােক বেলিছেলন oনার সােথ শষ কথা বলেত। uিন িনেজ দখা করেত চাiিছেলন না। কিদেনর জন ছুিট
িনেয়িছেলন।’
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সামাদেক ধন বাদ জািনেয় তার কােজ যেত বেল িপoন কােদেরর সােথ দখা করেত চাiল শাn। পাoয়া তথ gেরােক আেরকবার ঝালাi কের
িনল মেনমেন। বতমান ম ােনজােরর কথা aনুযায়ী মুেখ কাটা দাগaলা লাকটাi য পােক টাকা নয়া লাক, pাkন ম ােনজােরর শ ালক সটা
ধারনা করা যায়। ফয়সাল সােহেবর aনুমানo িঠক। তার pাkন ম ােনজার য কানভােবi হাক জিড়ত eরসােথ।
কােদেরর কােছ eমন কান তথ পাoয়া গল না যা কােজ আসেত পাের। স ম ােনজােরর কােছ টাকা িনেয় কনাকাটা কের আমজাদ সােহেবর
বাসায় পৗেছ িদত। িক িকনেত হেব eিবষয় ছাড়া আমজাদ সােহেবর সােথ কান আলাপi তার হয়িন কখেনা। আমজাদ সােহেবর বািড়েত
কােরা সােথ কখেনা আলাপ হয়িন তার। বািড়েত ক থােক তাo জােন না।
তেব তারকােছ আেরকটা বািড়র িঠকানা পাoয়া গল আমজাদ সােহেবর। মােঝমােঝ সখােনo বাজার পৗেছ িদেত হত তােক। িঠকানাটা িলেখ
িনল শাn।
কেয়কটা িবষয় শাnেক নতুনভােব ভাবেত বাধ করল।
বতমান ম ােনজার কানভােবi pাkন ম ােনজােরর দাষ ধেরনিন। eকমাt তার িহেসেব গড়িমেলর কথা বাদ িদেয়। সাধারনত মানুষ aেন র
দাষ দখেত পায় সহেজi, iিন আমজাদ সােহেবর কান খুত ধরেলন না কন ?
আমজাদ সােহেবর ব িkt ?
হেত পাের। িতিন r থেক ei pিত ােন জিড়ত। তার হাত ধেরi কাmানী eখােন uেঠ eেসেছ। কাmানীর সকেলi সটা sীকার কের মেন
হেc। তারপরo িতিন টাকার কারচুিপ করেলন কন ?
eজন i চাকির যাoয়ার িবষেয় ফয়সাল তার মুেখামুিখ হনিন।
িতিন ফয়সােলর দখা করেত চেয়িছেলন। কন ? তার কােজর কান ব াখ া িদেত চেয়িছেলন কাmানীর মািলকেক ?
িতিন িক aনুতp হেয়িছেলন ?
ফয়সাল সােহব তারসােথ দখা করেলন না কন ? সংেকাচ ? িপতার সময় থেক কাজ করা লােকর সােথ সরাসির apীিতকর িবষেয় আলাপ
করেত চানিন ?
িনেজর শ ালকেক িতিন পছn করেতন না আমজাদ সােহব। সটা eমন পযােয়র য aিফেসর লাকo জােন। তারপরo স আসত। eেস টাকা
িনেয় যত। িতিন টাকা িদেতন কন ? কান কারেন বাধ হেতন টাকা িদেত ?
আমজাদ সােহেবর সােথ দখা করেত হেব, িঠক করল শাn।
‘আমজাদ সােহব বাসায় আেছন ?’
িঠকানা aনুযায়ী আমজাদ সােহেবর আিজমপুেরর বািড় খুেঁ জ বর কের গেট পৗেছ সরাসির িজেjস করল কমল।
গট খুেল দয়া লাকটা কমলেক দখল eকবার। বড়েলােকর বািড়েত eধরেনর deকজন মানুষ থােক যারা বাজার করা থেক r কের
ফাiফরমাস খাটার কাজ কের। িবেশষভােব খুেঁ জ খুেঁ জi যন eেদর বর করা হয়। eককথা দশবার বলেল বুঝেত পাের, তার পিড়মিড় কের
দৗড় দয় সটা করেত। তেব সবসময়i িব s।
e লাকটাo তমনi। িনতাni গােবচারা ধরেনর চহারা। তার oপের মেন হেc মন খারাপ। মেন হয় কােরা ধমক খেয়েছ সেবমাt।
লাকটা কথা না বেল eমনভােব গটটা ফঁাক কের ধরল যন কমল ঢুকেত পাের। কমল ঢুকল। কেয়ক পা ভতের eেস eকপােশ দঁািড়েয়
িভতেরর িদেক তাকাল।
পুরেনা িতনতলা বািড়। সাজা সামেনর িদেক িসঁিড় দখা যােc। eখনকার িদেন পুেরা িতনতলা জুেড় কu থােকনা। খুব বিশ eকটা াের
থােক, বািকটা ভাড়া দয়। তারমােন aন di াের aন লাকজন থােক।
লাকটা গট বn কেরেছ। ঘুের চেল যােc। eখােনi কমল দঁািড়েয় আেছ সটা যন তার মেনi নi। তােক থামাল কমল।
িজেjস করল, ‘uিন কয়তলায় থােকন ?’
লাকটা থামল, ঘুের দঁাড়াল, তারপর হাত িদেয় দখাল। িতনতলা। তারপরi eকিদেক চেল গল। সামেনর ফঁাকা যায়গাটা পিরেয় িবিlং eবং
দয়ােলর মাঝখােন ঢুেক গল।
বাধ হেয় িসঁিড়র িদেক পা বাড়াল কমল। িসঁিড় বেয় িতনতলায় uেঠ oেক হতাশ হেত হল। দরজায় তালা ঝুলেছ।
দঁািড়েয় িবষয়টা আেরকবার ঝালাi করল কমল। লাকটােক স িজেjস কেরেছ আমজাদ সােহব আেছ িকনা। লাকটা মৗন সmিত জািনেয়
গট খুেল ধেরেছ। কান তলায় থােক িজেjস করায় িতনতলা দিখেয় িদেয়েছ।
স িক জােন না বাসায় কu নi ?
িন য়i আমজাদ সােহব eকা থােকন না। তার পিরবার রেয়েছ। তারা কাথায় ?
aেনক দরজায় কতার নাম লখা থােক। eখােন নi।
কাuেক িজেjস কের দখা যাক। িসঁিড় িদেয় দাতলায় নামল কমল। িতনতলা আমজাদ সােহেবর হেল eখােন িন য়i তার ভাড়ািটয়া থােক।
তারা বলেত পারেব িকছু।
দাতলার দরজা সামান ফঁাক করা। কিলং বল দেখ িটপল। সােথসােথ al বয়সী eকটা ছেল eেস দঁাড়াল দরজায়। হাফপ াn হঁাটুর িনেচ
নেম গেছ। কমলেক দেখ হঁেস ফলল।
কমল িজেjস করল, ‘িতনতলার ভdেলাক, আমজাদ সােহব িক ঢাকার বাiের গেছন ?’
ছেলিট বলল, ‘সকােল িছল।’
আর কথা বাড়াল না কমল। ঘুেরi নামেত r করল। নেম বাiের eেস দঁাড়াল। িতনতলায় িযিন থােকন তার নাম আমজাদ সােহব eটা
িনি ত হoয়া গল। সকােল বাসায় িছেলন, তারমােন কাথাo গেছন। হয়ত িফরেবন আবার।
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eটাi িক সi আমজাদ সােহব ?
ভুল হoয়ার কান কারন নi। তার বাসার িঠকানা িদেয় গেছন ফয়সাল সােহব। সখান থেকi ei িঠকানা পেয়েছ স। কমল বাiের eেস
রাsা ধের হঁাটেত r করল। িকছুdর িগেয় থামল।
দখা যাক। iিনi সi লাক িকনা িনি ত হoয়া যােব aেপkা করেল। তার ছিব দেখেছ কমল। আেরকবার দখেল িচনেত পারেব। e
তথ টুকুo কােজ লাগেব গােয়nার। eখন কাজ ধয ধের aেপkা করা।
কমল যখােন দঁাড়াল সখান থেক বািড়র গটটা দখা যায়। বশ বলা হেয়েছ। রাদ কড়া হেয় uেঠেছ। সরাসির রােদ দঁাড়ােনা যায় না। বড়
eকটা িবjাপেনর ছায়া পেরেছ ফুটপােথ। সখােন দঁািড়েয় থেক রাsা দখেত r করল কমল।
ভীড় খুব eকটা নi। al িকছু গািড় চলেছ। হঁেটচলা লাকo কম। dপুর বলা। িনতাn pেয়াজন না থাকেল কu eিদক িদেয় চেল না।
তাছাড়া ei eলাকায় দাকানপাট, aিফসটিফসo খুব eকটা নi। ভীড় কম হoয়ার সটাi মূল কারন, দঁািড়েয় দঁািড়েয় সটাi ভাবেত লাগল
কমল।
রাsার oিদেক eকিট ছাট ছেল সাiেকল চালােc। িনেজর বািড়র সীমানার ভতেরi। িন য়i aন েদর চাখ eিড়েয়। নাহেল ei রােদ বর
হেত িদত না। oর sাs চহারা সটাi বেল দয়। বািড় িফের aন কাজ না থাকেল সাiেকলটা বর করেত হেব, মেন মেন িঠক করল কমল।
deকজন লাক হঁেট যােc রাsা িদেয়। oর সামেন িদেয় হঁেট গল eকজন। oেক aনুসরন কের তাকাল কমল। হঁাটার ভি দেখ মেন হেc
স জােন না কাথায় যােব। তবুo যােc eকিদেক। বাধহয় যিদেক চাখ যায় সিদেক যাoয়া eেকi বেল। আেরকজন আসেছ oিদক থেক।
eর হঁাটার ভি বশ সবল। তার মুেখর িদেক তাকাল কমল। আরবুেকর মেধ ধক কের uঠল oর।
সi লাক! পােক টাকা নয়া সi লাক!
কান ভূল হয়িন। সi চহারা, সi হাiট, সi sাs , সi পাষাক। হঁেট আসেছ। কানিদেক তাকােc না। drত হঁাটেছ। কমলেক লk না
কেরi তার পাশ িদেয় হঁেট তােক ছািড়েয় গল। eখন ?
বািড়টার িদেক eকবার তাকাল কমল। eটা সi ম ােনজােরর বািড়। ম ােনজােরর সােথ সmক আেছ ei লােকর। হয়ত তার কােছi eেসিছল
স। সo িগেয় দেখেছ বািড়েত নi। দেখ িফের যােc।
ম ােনজার হয়ত িফরেব dপুের। আর ei লাক চেল যােc। eেকi তা খঁাজা হেc। eরi িঠকানা জানার চ া করা হেc। eর িপছেন গেলi
জানা যােব সটা।
িকnt িকভােব?
চেল যােc লাকটা। oiেতা, eকটা থেম থাকা গািড়েত uঠেছ স। তাহেল ?
oেক ফেলা করেত হেব, িসdাn িনেয় ফলল কমল। যভােবi হাক। ট ািk িনেয় হেলo। জানেত হেব oর িঠকানা।
oর গািড়টা াট িদেয়েছ।
রাsার ধাের eেস দঁাড়াল কমল। হলুদ রেঙর eকটা ট ািk eিগেয় আসেছ। দেখi বাঝা যােc খািল। হাত তুলল স। াiভার মেন হয়
দেখিন। কমল িচৎকার কের uঠল, ‘eiেয, ট ািk।’
াiভার দেখেছ। িকnt থামল না। গিতo কমাল না। চেল গল।
আেরকটা আসেছ। eটাo খািল। রাsায় নেম পড়ল কমল। থামােতi হেব eেক। কেয়ক পা ভতের যেত হাত তুলল, ‘ei য-।’
eটাo চেল গল hঁস কের। oটার িপছেন তাকাল কমল। aিভেযাগ করেত হেব। পিরsার কের aিভেযােগর নাmার লখা আেছ গািড়েত।
তারপরo-,
কন য oেদর লাiেসn দয় রাsায় বর হoয়ার। o েনেছ রাsায় ট ািk নামােল তা যাtীর কথামত চালােত হয়। eরা িক জােন না সi
িনয়ম ?
dের সi লাকটার গািড় িমিলেয় যােc। আবার ঘুরল কমল। eবার রাsার মেধ িগেয় হেলo থামােব স। রাsার আেরা ভতের যেয় হাত
তুলল স। তােকi লাফ িদেয় সের আসেত হল ফুটপােথর িদেক। টাল সামেল রেগ িফের তাকাল কমল। চেল যােc eটাo। পেয়েছ িক eরা
?
িনঃশেb eকটা গািড় eেস থেমেছ কমেলর কােছ।
কমল ঘুের তাকাল সিদেক। eেকবােরi ছা eকটা গািড়। সাদােট রঙ। আেলা ছড়ােনা সাদা। সুnর দখেত। াiভােরর িদেক তাকাল কমল।
মেয়। aবাক হেয় eকদৃি েত তািকেয় আেছ কমেলর িদেক।
কমল িবরk হল খুবi। লাকটা হাতছাড়া হেয় গল, আর eিদেক ei াiভার, মােন চালক, eমনভােব তাকােc যন মেন কেরেছ স
আtহত া করেত গেছ।
নািক বুেঝেছ তার খুব pেয়াজন ?
ভালভােব তাকাল কমল। বয়স বড়েজার কুিড় হেব। মুেখ eতkন িবরিk িছল, সটা নi eখন। aপলক তািকেয় আেছ কমেলর িদেক। eেক
aবাক হoয়া বলা যায়।
ফুটপােত uেঠ দঁাড়াল কমল। মেয়টা ডানিদক িদেয় মাথা বর করল।
‘ কাথায় যােব ?’ কমলেক p করল গািড়র চালক।
dের রাsার িদেক তাকাল কমল। সাজা রাsা। eখনo গেল পাoয়া যােব গািড়টােক।
স বলল, ‘o-i, eকটা গািড়র িপছেন।’
হাত িদেয় সামেনর িদক দখাল স। মেয়টা কমেলর হাত aনুসরন কের তাকাল dের রাsার িদেক। িজেjস করল, ‘ ক আেছ গািড়েত ?’
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eকটু সামেন eেগাল কমল। e-িক িনেয় যােব তােক ?
eিগেয় eেস যতটা সmব sাভািবকভােব বলল কমল, ‘eকজন লাক। কাথায় যায় জানা দরকার।’
মেয়টা eখনo বুেঝ uঠেত পােরিন িবষয়টা। চেয় আেছ কমেলর িদেক। তেব বিশ সময় ন করল না। আেরকবার সামেনর িদেক তািকেয়
িসdাn িনেয় ফলল। বামহােত পােশর দরজাটা খুলল। বলল, ‘oেঠা।’
কমল drত eেস বসল সামেনর িসেট। দরজা টানল। কমেলর drততা স ািরত হল মেয়টার মেধ o। সােথসােথ hঁস কের গািড় ছাড়ল।
কমেলর মেন হল ট াkী াiভােরর চেয়o জাের।
‘ দখেত পেলi জানােব কান গািড়।’ hiল ঘুরােত ঘুরােত বলল মেয়িট।
দk হাত। eকিসেডn করেব না। িনি ত হল কমল। দখেত দখেত কেয়কটা গািড়েক oভারেটক কের eিগেয় গল সামেন। কােলা গািড়টা
দখেত পেয়েছ কমল। হাত িদেয় দখাল স, ‘oi কােলা গািড়।’
স বলল, ‘আcা।’
আেরা গিত বাড়ল গািড়র। সাজা eিগেয় যােc গািড়টার িদেক। pমাদ gনল কমল। ধাkা মারেব নািক ?
drত সাবধান করল কমল, ‘সাবধােন। eকটু dর থেক। কান সেnহ না কের। oটা কাথায় যায় দখেত হেব ধু।’
গািড়র গিত কমল eকটু। কমেলর িদেক eকবার p েবাধক দৃি েত তাকাল মেয়টা।
কমল কারন ব াখ া করল। বলল, ' লাকটা যন টর না পায়। dর থেক ফেলা করেত হেব।’
আেগর চেয় বিশ aবাক হoয়া চহারা দখল কমল। মেয়টার মুখ eমনi য কান aিভব িk লুকােনা সmব না। গলার sেরo সটা pকাশ
পল। eকটু যন হাসলo। বলল, ‘িক কেরেছ oi লাক ?’
কমল বলল, ‘eকটা aপরাধী দেলর সদস । oর আsানা কাথায় জানা দরকার।’
গািড় চালােত চালােতi eকবার কমেলর িদেক তাকাল স। eবাের হািস নয়, ধুi aবাক হoয়া। হািসর pথম aেধক।
িজেjস করল, ‘ গােয়nার নাম িক ?’
কমল বলল, ‘শাnনু হক।’
aবাক কn শানা গল আবােরা, ‘ স- তা বড় মানুষ।’
বাহ, তােকo চেন, ভাবল কমল। মেয়টা তখন বলেছ, ‘ তামার বয়স বােরা- তেরার বশী হেব না। নািক ছdেবেশ আেছা ?’
খঁাচা মারেছ, বুঝেত সময় লাগল না কমেলর। স পাtা িদল না তােত। সo খঁাচা মারেত জােন ভালi। খঁাচা মারার চেয় তার কাজ িঠকমত
হoয়ার pেয়াজন বিশ। দখেত ছাট হেল িক হেব, স রীিতমত গােয়nাগীির করেছ। ei মেয়টােক জািনেয় দয়া দরকার সটা।
িনেজর পিরচয় িদল কমল, ‘আিম eিস াn। আমার নাম কমল।’
‘hঁ।’
গািড়টা eখন eকi গিতেত চলেছ। বশ ধীের। সামেনর গািড় হারােনার ভয় নi। মেন হেc সামেনর গািড় টর পায়িন তােক ফেলা করা হেc।
িকছু যন ভাবেছ মেয়টা, তােক দেখ মেন হল কমেলর।
‘আcা . . আিম ক তাহেল ? eিস ােnর eিস াn ?’ eকসময় p করল মেয়টা।
hঁ, বুেঝেছ তাহেল। eখােন তার মতামতi আেগ। কাজ হেব তার iেcেতi।
শত জুেড় িদল কমল। বলল, ’যিদ ধরা না পের িঠকমত ফেলা করেত পােরন।’
‘আ-cা।’
চ ােল gহন করল যন মেয়টা।
আজেকর িদনটা সবিদক থেকi ভাল যােc, মেনমেন বলল কমল। খুব সহেজi আমজােদর িঠকানা পেয় গল, তারপর রাsায় দখা পেয়
গল gnা লাকটার। eকটু পর তার িঠকানাo জানা হেয় যােব।
মাঝখােন ei মেয়টা। eমনভােব কথা বলেছ যন কতিদেনর পিরিচত। স িক করেত যােc বুেঝ গেছ। বাঝা যােc িনেজর আgেহ ফেলা
করেব গািড়টােক। ট ািk িনেলo eভােব কাজ হত না।
aিত uৎসােহ কােজ গড়িমল না করেলi হয়। স তািকেয় থাকল রাsায় সামেনর কােলা গািড়টার িদেক।
kেমi ফঁাকা রাsার িদেক যােc সামেনর গািড়। গিত কেম আসেছ। dেটা গাড়ীর dরto সi সােথ বাড়ােত থাকল মেয়টা। তেব চােখর
আড়াল করেছ না মুhেতর জন o। যন eক মজার খলা খলেছ। িবজয় সরনী হেয় eয়ারেপাট রাড িদেয়, ক াnনেমেnর জাহাি র গেটর
সামেন িদেয় িকছুটা যেয় বামিদেক ঢুেক পরল সামেনর গািড়। িকছুkন আেগ ei মুল রাsা িদেয়i uেlািদেক গেছ কমল।
eটা পুেরাপুির আবািসক eলাকা। রাsা িদেয় বশ ভতেরর িদেক যােc গািড়টা। কেয়কবার মাড় ঘুরল।
eকসময় গিত কমেত r করল সামেনর গািড়র। কানাকুিনভােব থামল দয়াল ঘরা পুরেনা eকটা বাড়ীর সামেন। হন বাজাল সখান থেক।
বশ িকছুটা িপছেন কমলেদর গািড়। গিত কমাল মেয়টা।
‘ সাজা চেল যান। থামেবন না।’ িনেদশ িদল কমল।
গাড়ীটা না থেম sাভািবক গিতেত সামেন চেল গল। বাড়ীটার গট খুলেছ তখন। কমল লk করল মেয়টাo eকবার তাকায়িন গািড় বা গেটর
িদেক। িনেজi বুেঝেছ সেnহ করেত পাের eমন িকছু করা যােব না।
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বশ িকছুটা সামেন মােড় তােদর গািড় থামল। মেয়টা সিত i ভাল গািড় চালায়, আেরকবার মেন করল কমল তােক গািড় ঘুরােত দেখ।
আয়নার িদেক চেয় eত aবলীলায় গািড় ঘুরােত eকমাt হােসনেকi দেখেছ স। কতটা ঘুরােনার জন কানিদেক কতটুকু যেত হেব
িdতীয়বার ভাবা pেয়াজন হল না।
গািড় ঘুিরেয় আবার ফরত আসেত লাগল বািড়টার িদেক। ততkেন গট আবার বn হেয় গেছ। লাহার গেট কান ফঁাক নi, eমনভােব
বানােনা য eকিদক থেক আেরকিদক দখা যায় না।
মেয়টা বাড়ীর গেটর সামেন eেস গািড়র গিত কমাল। বািড়টা eখন বামিদেক। তারপেk দখা সহজ। uঁিক মের দখল কমল। বড় কের
নাmার লখা আেছ গেটর পােশ, বািড়র বা মািলেকর নাম লখা নi।
আবার চলেত r করল গাড়ী। বশ িকছুটা dের eেস মাড় ঘুের রাsার পােশ ফঁাকা যায়গা দেখ গািড় থামাল মেয়টা। ি য়ািরং hiেল হাত
রেখ িফরল কমেলর িদেক।
‘eখন ?’ কমল িনেজ থেক িকছু বলেছ না দেখ eকসময় িজেjস করল তােক।
কমল বলল, ‘কাজ শষ। গােয়nার কােছ িরেপাট করেত হেব। আপনার ফান আেছ ?’
‘oi য।’
সামেন রাখা মাবাiল ফান দখাল মেয়টা।
ড াসেবােডর oপর কাপেড়র তরী পুতল
ু মােপর সাফা। তার oপর বেস রেয়েছ মাবাiল ফান। িসটেবেlর মত বl িদেয় আটকােনা।
aেনক দামী সট িন য়i। কমল ফান তুেল শাnর নাmার িটপেত r করল। মেয়টা aপলক তািকেয় আেছ তারিদেক।
iেc কের িনেজর ভািরিk চাল বজায় রাখল কমল। িনেজেক পিরচয় িদেয়েছ গােয়nার eিস াn িহেসেব। ছেলমানুষী করেল ধু তার না,
গােয়nারo বদনাম।
dবার িরং বাজেতi oপাশ থেক ফান aন হল। কমল বলল, ‘হ ােলা, আিম কমল।’
কমল দখেত পল মেয়টা খুব মেনােযাগ িদেয়, r কুেঁ ক তািকেয় আেছ। যন oপােশর কথাo শানার চ া করেছ।
‘হঁ া, তুi কাথায় ?’ uিd কn শাnর।
কমল বলল, ‘oi য gnা লাকটা, সিদন পােক টাকা িনল, oর িপছেন িপছেন। eকটা বািড়েত ঢুেকেছ। মহাখালীর কােছ।’
শাn বলল, ‘পের িচনেত পারিব বািড়টা?’
কমল বলল,‘হঁ া।’
শাn বলল, ‘তাহেল বাসায় চেল যা।’
কমল বলল, ‘আcা।’
ফােনর িদেক তািকেয় থাকল কমল। শাn aেপkা করেছ যিদ স আেরা িকছু বেল। eকটুপর কমল িনেজi aফ কের িদল ফানটা। যখােন
রাখা িছল সখােন বিসেয় রাখল আেগর মত কের। মেয়টার িদেক িফরল।
স aবাক হেয় তািকেয় আেছ তার িদেক। aেপkা করেছ।
‘ব াক টু দা প ািভিলয়ন।’ তােক জানাল কমল।
‘ধরেব না ?’
‘কােক ?’ aবাক হল কমল। তারপরi বুঝেত পারল p টা। বলল, ‘o, eেক ধের লাভ নi। মাথােক বর করেত হেব।’
স বলল, ‘কান টানেল মাথা পাoয়া যায়।’
মেয়টা কম যায়না কথায়।
‘aেনক সময় টানেল কান িছেড় যায়।’ বলল কমল।
eেক বুিঝেয় দয়া দরকার সo কথা বলেত জােন। তাছাড়া eটা grtপুন eকটা কাজ। iেc করেলi সব কাজ সবাi করেত পাের না।
মেয়টা মেন িনল তার কথা। আর কথা বাড়াল না eিবষেয়। বলল, ‘hঁ, মাথা ধরার সময় আমােক ডাকেব।’
eবার রীিতমত aবাক হল কমল। e আবার কমন আবদার? তােক ডাকেত হেব কন ? তােক পাoয়াi বা যােব কাথায় ?
িজেjস করল, ‘ কাথায় পাব আপনােক ?’
স বলল, ‘বা- র, ফান করেব। ফান নাmার তা আেছ।’
কমেলর হািস পল তার কথা বলার ধরন দেখ। বয়েসর সােথ eেকবােরi মানায় না। ছ’সাত বছেরর কu eভােব কথা বলেল মানানসi হত।
স মাথা নেড় হঁেস বলল, ‘আমার কােছ, নi।’
স আেগর মত eকi ভি েত বলল, ‘ গােয়nার কােছ আেছ। গােয়nার নাmারo আমার eখােন আেছ।’ হাতিদেয় িনেজর মাবাiল ফানটা
দখাল স, ‘আমােক ফঁািক দয়া eত সহজ না। আমার নাম লুবনা।’
কমল আেরকবার দখল সাফায় বেস থাকা মাবাiল ফানটা। বাকার মত হাসল। তাiেতা। eখান থেক শাnর নাmাের ফান কেরেছ স।
eখােন রেয়েছ শাnর নাmার, শাnর ফােন রেয়েছ eটার নাmার।
লুবনা নােমর মেয়টা eবার কমেলর িদেক তািকেয় হঁেস বলল, ‘চল, eবার বািড় িচেন আিস। না জানােল সখােনo হামলা করব। কানিদক
িদেয় ?’
চািরিদেক দৃি বালাল কমল। eিদকটায় eত ভতের স ঢােকিন কখেনা। কানিদক িদেয় মুল রাsায় যাoয়া যােব িঠক বাঝা যােc না।
‘ মন রােড গেল দখােত পারব।’ বলল স।
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মেন হল মেয়টা রাsাঘাট ভালi চেন। aথবা ধারনা আেছ কানিদেক গেছ মুল রাsায় যাoয়া যােব। স aনায়ােস গািড় িনেয় রাsায় eেস
পরল। বর হল মহাখািল রলেগেটর কােছ। কমলেক তার বািড়র সামেন নািমেয় দির না কের চেল গল।

শাn বািড় িফরল বশ রােত। aন ান কাজ সের কােজর agগিতর িহেসব করেত বসল কমেলর সােথ। কমেলর aিভযােনর কথা সবi নল।
তারপর p করল তােক, ‘তাহেল, িক হল শষ পযn?’
aবাক হল কমল। eটা কমন p ? e ািস াn িহেসেব যা করার তা স কেরেছ। বরং বশীi কেরেছ। রীিতমত যােক খঁাজা হেc তার
িঠকানা বর কের eেনেছ স। আবার তােকi p ? িজjাসু দৃি েত স তািকেয় থাকল শাnর িদেক।
শাn বলল, ‘সব রাsা যােc তার দখা সi বািড়র িদেক।’
eটা aেধক কথা, মেনমেন বলল কমল। gnামতন লাকটা oi বািড়েত গেছ, হয়ত থােকo সখােন, িকnt তার ei তথ টুকরু oপর িনভর
কের িন য়i গােয়nা িসdাn নয়িন। eমন কাজ স কের না।
oপk eেকবাের চুপ কের আেছ দেখ তােকi কথা r করেত হল। বলল, ‘aপােরশনটা তাহেল oi বািড়েত ?’
eকটু িচnা করল শাn। তারপর বলল, ‘আর কান যায়গা পাoয়া যােc না। আমজাদ সােহেবর শ ালক oi বািড়েত থােক। ei িবষয় পুেরাটাi
দখােশানা করেছ স। কােজi ধের িনেত পাির কাগজটাo আেছ oরi কােছ। oi বািড়েতi থাকার সmাবনা।’
কমল বলল, ‘আর আমজাদ সােহব ? uিন বািড়েত নi কন ?’
শাn বলল, ‘uিন হাসপাতােল ভিত হেয় আেছন। আিম দখা কেরিছ তার সােথ। আমার মেনহয় তােক ei িবষয় থেক বাদ দয়া যেত পাের।
কানভােব তােক ােপ ফেলেছ oi লাক। aিফেসর টাকা কারচুিপ, ক ািবেনট থেক দিলল সরােনার কাজ স কেরেছ বাধ হেয়। eখন সi
মানিষক চাপ সহ করেত পারেছনা। আমার মেনহয় তােক তােক রহাi দয়াi ভােলা।’
aসুস' নেল তার oপর রাগ রাখা যায় না। তােক রহাi িদল কমল। বলল, ‘ বশ।’
শাn বলল, ‘তারমােন তার কথাi িঠক। aিভযান oi বািড়েতi।’
কমল বলল, ‘িকভােব ?’
শাn বলল, ‘সরাসির aিভযােন eকটু সমস া আেছ। খুেঁ জ বর করেত হেব কাগজ। aতবড় বািড় থেক কাগজ খুেঁ জ বর করা সহজ হেব না।
সারাবাড়ী তnতn কের খুজ
ঁ েলo কাজ হেব িকনা িঠক নi।’
বেল থামল স। কমল িকছু না বলায় আবার তােকi বলেত হল, ‘আমজাদ সােহবেক পুেরাপুির ছেড় না িদেয় eকটা কাজ anত করােনা যেত
পাের। তার সাহায িনেয় eকটা টাপ ফলা যায়। aেনক বিশ টাকা eকবাের দয়ার লাভ দখােনা যায় oেক। শত-মুল কাগজgেলা িদেত
হেব।’
কমল বলল, ‘ দেব কাগজgেলা ? যিদ জােন oটা হােত রাখেলi টাকা পাoয়া যায় তাহেল তা সটাi করেব ।’
শাn বলল, ‘eর মাথায় তত বুিd আেছ বেল মেন হয় না। থাকেল dলাখ না চেয় িবশ লাখ চাiত। বিশ টাকার কথা নেল eর মাথা িবগেড়
যােব। আর ফরত দয়া দরকারo নi। খঁাজ পড়েলi কাগজgেলা বর করেব। anত দয়ার িচnাভাবনা করেব। সটাi দরকার। তখন
সুেযাগ বুেঝ হামলা। যিদ িদেত চায়, কাগজ িনেয় বাiের গেল হােসন সটা আদায় করেব।’
কমল বলল, ‘িঠক।’
শাn বলল, ‘আগামীকাল িঠক dপুর বােরাটা। বােরাটায় বােরাটা বািজেয় দব।’
কমল বলল, ‘তাহেল pানটা িক দাড়ােc ?’
শাn বলল, ‘oেক বলব কাগজgেলা িনেয় eক যায়গায় যেত। ধর সi আেগর পােক। হােসন সখােন aেপkা করেব। িনেয় গেল হােসন
আদায় করেব। না িনেয় গেল- সi সমেয় বািড়েত ঢুকব। oi বািড়েত।’
‘িদ আiিডয়া।’

বািড় আবার িচনেত ক হল না কমেলর। পরিদন বােরাটার আেগi মাটরসাiেকেল শাnর িপছেন বেস পৗেছ গল সখােন। বািড়র সামেন
eেস মাটরসাiেকেলর গিত কমাল শাn। িঠক গেটর কােছ eেস নাmারটা আেরকবার দখল কমল, সটাi। বািড়র গট বn। শাn িকছুটা
সামেন িগেয় থামল। বািড়র দয়ােলর পােশi। যায়গাটা ফঁাকা, কেয়কটা বড় ঝাuগাছ রেয়েছ। িনেচ সবুজ ঘাস। পাকারাsা আর বািড়র
মাঝখােন বশ িকছুটা যায়গা ফঁাকা।
dজেনi নামল। সাiেকল াn কের রাখল শাn।
eটা eখেনা পুেরাপুির আবািসক eলাকা, আেরকবার মেনহল কমেলর। eবং বশ পুরেনা। বািড়gেলা বশ dের dের, aেনকটা কের যায়গা
িনেয়। রাsায় eকজন লাকo নi। ei গরেমর ভরdপুের বাiের আসেবi বা ক? তােদর জন ভালi- দয়াল টপেক ঢুেক গেলo মেন হয়
কu দখেব না।
ঘিড় দখল শাn। বলল, ‘আর 15 িমিনট। সােড় বােরাটায় oখােন পৗছােল eরমেধ i বর হেব।’
চািরিদক ভাল কের দখল শাn। eক যায়গায় eকটা মািটর িঢিপ। কান eকসময় কান কারেন মািট খুেঁ ড় সখােন জমা কেরেছ কu। তারপর
হয়ত ভূেল গেছ সমান করেত। eখন ঘাস গিজেয়েছ সখােন। বশ uচু যায়গাটা। তার oপর দঁািড়েয় বািড়র ভতের তাকাল শাn।
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গট থেক বশ dের মুল বািড়। পুরেনা দাতলা। সmবত ei eলাকার pথমিদেকর বািড় সকারেনi বশী uচু হয়িন। ভতের যায়গাo pচুর।
aিধকাংশ যায়গাi ফঁাকা। বড় বড় িকছু গাছ। কেয়কটা ফুলগােছর ঝাপ। গািড়বারাnার সামেন iট িদেয় গাল কের ঘরা। সখােন ছাটেছাট
ফুলগাছ। চািরিদক িঘের বঁাধােনা রাsা, eেসেছ গট পযn।
আবার ঘিড় দখল শাn। কমল দঁািড়েয় আেছ মাটর সাiেকেল হলান িদেয়। oর িদেক তাকাল স। বলল, ‘ ভতের ঢুেক যাi। মেন হয় যাবার
জন তরী হেয় বেস আেছ। যিদ হােত পেয়i যাi। eিদেক লাকজন নi, কu দখেত পােব না। তুi বেস থাক। চািরিদেক দখ। তমন িকছু
হেল হন বাজািব।’
মাথা নেড় সায় িদল কমল। হলেমটটা মাটর সাiেকেলর হ ােnেলর সােথ আটেক শাn ভতের ঢাকার সুিবধামত যায়গা বাছেত লাগল।
eকটা গাছ uেঠ গেছ eেকবাের দয়ার ঘঁেষ। ভতেরর িদেক আেরকবার তািকেয় কu নi দেখ drত uেঠ পরল তােত। দয়াল টপেক ঢুেক
গল।
কমল দঁািড়েয় থেক চািরিদেক তাকাল। eখন পযn eকজন মানুষেকo স দখেত পায়িন কাথাo। eটা ধনী লাকেদর eলাকা, মেন মেন
বলল কমল। uেঠ বসল াn করা বাiকটার oপর। গেটর িদেক, রাsার িদেক নজর রাখল।
oপােশ ঝপ কের নেমi eকটা গােছর আড়ােল দঁাড়াল শাn। দঁািড়েয় লk করল কান লাকজন দখা যায় িক-না।
কu নi।
বািড়র জানালাgেলার িদেক লk করল। pােনর কান লkন নi। লাকটা সmবত eকাi থােক। aথবা দেলর aন লাকজন। anত পিরবার
থােকনা সটা িনি ত। পিরবার থাকেল সখােন মেল দয়া জামাকাপড় দখা যায়। ei বািড়েত কাথাo কানরকম জামাকাপড় দখা যােc
না।
িকছুkন aেপkা কের সাবধােন গাছ আড়াল কের বািড়র িদেক eেগােত লাগল। বািড়র পােশর িদেক চেল eল drত। eিদেক জানালা নi।
কu ভতের থাকেলo দখেত পােব না। eেকবাের মুল বািড়টার দয়ােলর পােশ eেস গল স।
বাiের বেস আেছ কমল। কাথাo কান শb নi। িকছুi ঘটেছ না কাথাo। বাতােস oর মাথার oপর ঝাuগােছর পাতাgেলা সামান নড়েছ।
সgেলাo eমন বয়াড়া য বাতাসেক রীিতমত শিkpেয়াগ কের নাড়ােত হেc। eছাড়া eমন িকছু নi যা িনেয় ব s থাকা যায়।
কমল লk o করল না কখন eকজন লাক eেস তার িপছেন দঁািড়েয়েছ। স িসেটর oপর eকহঁাটু ভঁাজ কের বেস আনমেন তািকেয় আেছ
গেটর পােশ eকটা ছাট গােছর িদেক। ভাবেছ আর কতিদন oটা oখােন িটেক থাকেব। eেকবাের কােছ eেস লাকটা কথা বলার পর স
চমেক তাকাল।
‘িক করছ ?’
চেয় দখল কমল। aবাক হেয় oর িদেক তািকেয় আেছ লাকটা।
বয়স কত হেব ? িtশ পয়িtশ হেব মেন হয়। কমন বাকােবাকা চহারা। পড়েনর পাষাকgেলা দামী। বাঝা যায় টাকাপয়সা আেছ। বামকােন
eকটু সাদা dল লাগােনা। াiল করা চুল। সবিকছু তার চহারার বাকােট ভাব আেরা pকট কের তুেলেছ।
হতভm হেয় কেয়ক মুhত স তািকেয় থাকল লাকটার িদেক। তারপরi মেন পড়ল লাকটা তােক p কেরেছ। utর না িদেল তােক সেnহ
করেব।
eর মেনােযাগ aন িদেক রাখেত হেব। িকছুেতi যন জানেত না পাের, টর না পায় oরা িক করেছ eখােন।
’o, ব-বেস আিছ।’ জার কের মুেখ নতুন eকধরেনর হািস আনল কমল।
লাকটার দৃি eখন মাটরসাiেকেলর িদেক। মুgদৃি েত তািকেয় আেছ। সিত i সুnর দখেত সাiেকলটা। গাঢ় eবং হাlা সবুজ রঙ মশােনা।
কােরা মাটরসাiেকেলর শখ থাকেল পছn হেব।
লাকটা খুিঁ টেয় খুিঁ টেয় দখেত লাগল সাiেকল। আর কমল খুিঁ টেয় খুিঁ টেয় দখেত লাগল লাকটােক।
‘খুব সুnর গাড়ী।’ aবেশষ দখা শষ করল লাকটা, ‘ কাথায় গেছ ?’
‘ ক ?’
‘eটার াiভার।’
‘o, oi বািড়েত।’ হাত তুেল িবপরীত িদেকর eকটা বািড় দখাল কমল। লাকটা তার হাত aনুসরন কের তাকাল। r কঁাচকাল তার। আবার
তাকাল কমেলর িদেক।
‘ কান বািড় ?’
‘oi বািড়।’
eবার হাত না তুেলi বলল কমল। ক জােন কাথায় কান িবপদ aেপkা করেছ।
‘ কানটা ?’
eেকবাের নােছারবাnা লাক। কমেলর আর uপায় থাকল না। বলল, ‘oi সাদা-সবুজ বািড়।’
লাকটা aবাক হেয় তাকাল তার িদেক। eতটা aবাক বাধহয় কu হয় না। বলল, ‘oটা তা আমােদর বািড়।’
pমাদ gনল কমল। eiের! িবপদ eড়ােনা গল না বাধহয়।
‘তাi বুিঝ?’ মুেখ হািস আনার চ া করল কমল, ’eখােনi কান বািড়েত য ঢুকল। বলল বnুর বািড়।’
‘নাম িক ?’
‘শাn।’
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aন নাম বলা uিচত িছল, বলার সােথসােথi মেন করল কমল। িকnt লাকটা য pিতিkয়া দখাল তােত আরিকছু ভাবার সুেযাগ িমলল না।
‘শাn ? শাn eেসেছ ? eখােন বেস আছ কন ? চল চল, ভতের চল ।’
eেকবাের সাদর আমntন। তার হাত ধরেত eিগেয় eল সামেনর িদেক।
কমল থতমত খল তার কথা েন। drত eকবার িবষয়টা ঝালাi কের িনল মেন মেন। িন য়i ভেবেছ তার পিরিচত কu, যার নাম শাn।
যতটা সmব sাভািবক হেত চ া করল কমল। বলল, ‘আপিন আেছন িকনা দখেত গেছ মেন হয়। দখুন না কাথায় গল ?’
লাকটা বলল, ‘হঁ া, িঠক বেলছ। আেগ oেক বর কির। আহ, শাn, eভােব না জািনেয় eেস গল . .’
লাকটা ঘুের drত হঁেট সাদা-সবুজ বািড়র িদেক eেগাল। কমল adুত দৃি েত তািকেয় থাকল তার িদেক। লাকটার হঁাটার ভি টাi হাস কর।
িসেনমায় কৗতুকািভেনতা eভােব হঁােট।
আসেল eভােব হঁােট না, eিডিটংeর সময় গিত বািড়েয় eটা করা হয়, জােন কমল।
eকসময় সাদা-সবুজ বািড়র গট িদেয় ঢুেক চােখর আড়ােল চেল গল লাকটা।
eiসময় বািড়র ভতর থেক কঁাচ ভাঙার ঝনঝন শb শানা গল। চমেক ঘুের তাকাল কমল। লাফ িদেয় মাটর সাiেকেলর oপর uেঠ দঁাড়াল।
মাথা uঁচু কের দয়ােলর oপর িদেয় ভতের দখার চ া করল।
কu নi। ফঁাকা বািড়টা দখা গল কেয়ক মুhত। তারপরi gnামতন লাকটা আিবভূত হল। drত বিরেয় eল ভতর থেক। তার হােত ছাট
eকটা িbফেকস। দৗেড় গেটর িদেক eিগেয় আসেছ। eকটু পরi তার িপছেন শাnেক দখা গল। শাn drত eিগেয় যােছ লাকটার িদেক।
আেরকজন লাক হঠাৎ কেরi আিবভূত হল আড়াল থেক।eকটা লmা রড হােত eেস dজেনর মাঝখােন দঁাড়াল। শাnেক বাধা িদেc স।
দঁাড়াল শাn। oর হােতর রড বশ লmা। gnা লাকটা দৗেড় গেটর িদেক eিগেয় আসেছ।
লাফ িদেয় নামল কমল। দৗেড় গেটর কােছ যেয় দয়াল ঘঁেস দঁাড়াল। িকছু eকটা করেত হেব। িকছুেতi পালােত দেব না স লাকটােক।
লাহার গট খালার শb শানা যােc। eকটু পেরi লাকটা বিরেয় eল। রাsায় বর হেয়i ছুটেত r করল স। drত eকটা দৗড় িদেয়
ঝঁাপ িদল কমল। লাকটার dহঁাটুর কােছ জিড়েয় ধরল। দড়াম কের আছেড় পড়ল লাকটা। হােতর িbফেকসটা ছুেট গল কেয়ক হাত dের।
কমল লাফ িদেয় uেঠ দঁাড়াল। eকছুেট eেস তুেল িনল িbফেকসটা। ঘুিরেয় ছুেড় মারল বািড়টার িদেক। শাn আেছ oিদেকi। বািড়র ভতর
গল না সটা, মাটরসাiেকেলর কাছাকািছ দয়ােল ধাkা খেয় িনেচ পড়ল।
ভতেরর লাকটা রডটা বািড়েয় আেছ। eেগােc eকটু eকটু কের। সুেযাগ খুজ
ঁ েছ আঘাত করার। হােত িকছু থাকেল তার হাত লmা হেয় যায়,
যতটা সmব কােছ থাকেত হয়, শাnর মাশাল আেটর িশkা। যন কানমেনi স সটা ব বহােরর জন যায়গা না পায়। লাকটা দখা গল
মাশাল আট কন, কান আট িনেয়i মাথা ঘামায় না। িসেনমার লািঠয়ােলর মত স eকসময় রডটা মাথার oপর তুলল মারার জন । শাnর
মাথায় বসােব সটা।
ভুলটা করল সখােনi। oটা নামার আেগi শাn নেড় uঠল। তার বাম-পা আঘাত করল লাকটার বুেক। রডটা পেড় গল তার হাত থেক।
লাকটা কেয়ক পা িপিছেয় গল টাল সামলােত।
যেথ শিk রেয়েছ শরীের। সামেল িনল আঘাতটা। ভালভােব দঁাড়ােনার আেগi আেরকটা িকক লাগল চায়ােল। eবার িচৎ হেয় পড়ল লাকটা।
আবার oঠার চ া করেছ। শাn drত eেস িনচু হেয় ঘুিষ মারল oর মাথায়।
eবার িন ুপ হেয় গল লাকটা। কােছ eেস eকমুhত তািকেয় থেক কলার ধের মাথাটা uচু করল তার। কান নড়াচড়া নi দেখ ছেড় িদল।
আর িকছু দরকার হেব না।

বাiের লাকটা তখন uেঠ দঁািড়েয়েছ। বুেঝ uঠেত পারেছ না িক ঘটেছ eখােন। কমেলর িদেক রেগ তািকেয় স িbফেকসটার িদেক eেগাল।
ছুেট eেস জাড়াপােয় oর বুেকর oপর াiং িকক করল কমল। পের গল dজেনi, dিদেক। dজনi drত uেঠ দঁাড়াল। eেকবাের হতবাক হেয়
গেছ লাকটা। ভাবেতo পােরিন কমেলর মত eতটুকু eকটা ছেল eভােব আkমন করেত পাের তােক।
pস'িত িনেয় তঁািড়েয়েছ কমলo। কানমেতi স িbফেকসটা িনেয় লাকটােক পািলেয় যেত দেব না। শাn আসা পযn আটেক রাখেত হেব
eেক।
কমল বkােরর ভি েত দঁাড়াল লাকটার সামেন। শিkেত স পারেব না eর সােথ। গিত িদেয় কাজ সারেত হেব। লাকটা সামেন eেগােত drত
eকটা লািথ মারল লাকটার পােয়। হঁাটুর িনেচ। eখােন মারেল ঠকােনা যায়না।
আেরা রেগ গল লাকটা। কমেলর মত eকটা িপিc eভােব নােজহাল করেছ তােক। ঘুিস পািকেয় স তেড় গল সামেন।
লাকটার আoতার বাiের থাকেত হেব, জােন কমল। লািফেয় সের গল তার নাগােলর বাiের। িকnt লাকটা সাজা eিগেয় eল oর িদেক।
eেকবাের কােছ আসেত স করার িকছু না পেয় ঘুিস চালাল। লাকটা ঘুিস চালাল তার চেয়o drত। তার হাত লmা। বুেক ঘুিস খেয় পের
গল কমল।
কানমেত uেঠ দঁাড়ােনার চ া করেতi আবার মারল লাকটা। eবার মুেখ। আবার পের গল কমল। চােখ anকার দখল o। eখন oর oঠার
শিk নi। দখেতo পােc না িকছু। ঘুের, হােত-পােয় ভর িদেয় লাকটা থেক dের যেত চ া করল স। যন সঁাতার কঁাটেছ স। কেয়ক হাত
গল স কানমেত। তারপেরi কার যন eকেজাড়া পােয়র সােথ oর হাত ঠকল। ক কের চাখ মলল স।
শাn eেস দঁািড়েয়েছ।
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শাn oর বাhর কােছ ধের টেন বসাল। eকটা গােছ হলান িদেয় িদল oেক। তােত মাথা ঠিকেয় কানমেত বেস থাকল কমল। o দখেত
পােc dজনেক।
শাn আর লাকটা eখন মুেখামুিখ।
লাকটার আtিব াস বেড়েছ। eেকo হািরেয় দেব eক ঘুিসেত। eিগেয় eেস ঘুিস চালাল শাnর মাথার িদেক। শাn মাথা িনচু কের সােথ
সােথ ঘুিস মারল oর মুেখ। pায় েন uেঠ িপছেন আছেড় পড়ল স।
aবাক হেয় uেঠ বসল স। aবাক হেয় দখল শাnেক। শাnর মত রাগা মানুেষর ঘুিসেত eত জার থােক িকভােব ?
uেঠ দঁাড়ােনার চ া করল স। oঠার আেগi শাn eিগেয় eেস লািথ মারল oর বুেকর eকপােশ। লাকটা িচত হেয় েয় পড়ল।
শাn eেস oর কলার ধের টান িদল। টেন িকছুটা uচু করল oেক। তারপরi আেরকহাত িদেয় বেlর কােছ ধরল। eক ঝটকা টােন uিঠেয়
ফলল কঁােধর oপর। তারপরi ধড়াম কের আছেড় ফলল শk মািটেত। রসিলংেয় যমন পাoয়ারsাম eর aিভনয় দখায়, তমিন eকটা
আছাড় মারল। লাকটা aিভনয় করেছ না, সিত সিত i oর নড়াচড়ার শিk নi। িচত হেয় মািটেত েয় কমেলর চেয়o ক কের চেয়
রেয়েছ।
কমেলর কােছ eেস দঁাড়াল শাn। কমল বড় বড় াস িনেc। eখনo ভাল কের চাখ খুলেত পারেছ না। শাn পঁাজােকালা কের তুেল িনল
তােক। মাটর সাiেকেল eেন বসাল। বেস dহাত িদেয় িসট চেপ ধরল কমল।
শাn িজেjস করল, ‘বেস থাকেত পারিব ?’
‘hঁ।’
কমল মাথা নেড় কানমেত বলল। শাn oেক বিসেয় eিগেয় গল পের থাকা িbফেকসটার কােছ। ei িbফেকেসর মেধ রেয়েছ ফয়সােলর
কাগজ। খুেল eকবার দেখ কাগজgেলা বর কের জ ােকেটর মেধ gঁেজ িনল। তারপর eেস বসল মাটর সাiেকেল। হলেমট মাথায় িদেয়
াট িদল। কমল dহােত জিড়েয় ধরল তােক। চলেত r করল বাiক।
কমেলর সােথ কথা বলা লাকটা দৗেড় বর হল ei সময়। oর িঠক সামেন িদেয় বিরেয় গল শাn। লাকটা থমেক দঁাড়াল রাsার পােশ।
দঁািড়েয় aবাক হেয় তািকেয় থাকল oেদর িদেক। তারপর ঘুের তাকাল রাsায় পের থাকা লাকটার িদেক।
‘eটা কমন হল?’ তার দৃি র aথ বাধহয় eটাi।

বািড়েত সাফায় হলান িদেয় আধেশায়া হেয় আেছ কমল। oর বামিদেক গােল চােখর কােছ কালিসেট পেড় গেছ। eমিনেত ব থা নi, তেব
হাত িদেলi ব থা বাঝা যায়। চােখর িনেচর হােড় ব থা জেম রেয়েছ।
কােছi বেস আেছ শাn। হােসন eেস eকটা মগ িদেয় গল কমেলর হােত। o সটা িনেয় মুেখ তুলল। হােসন বসল কােছi eকটা সাফায়।
কানমেত শাnর িপছেন মাটরসাiেকেল বেস িছল কমল। বািড় পৗেছেছ িঠকমতi, তারপরi চােখ anকার দেখেছ স। ব থার oষুধ খেয়,
ঘnাকেয়ক ঘুিমেয় eখন ঝরঝের মেন হেc তার শরীরটােক।
‘ তােক oভােব িনেয় যাoয়া িঠক হয়িন।’ eকসময় িচিnতভােব বলল শাn।
‘আিম না থাকেল কাগজgেলা িনেয় পালাত।’ যুিk দখাল কমল।
শাn বলল, ‘তা িঠক। তােক আেরা শkসমথ হেত হেব। খারাপ লােকরা ei ভাষাটাi সবেচেয় ভাল বােঝ।’
‘ লাকটা িক ধরা পেরেছ ?’ মগ থেক গলায় তরল ঢেল মুখ কুচঁ েক িজেjস করল কমল।
শাn বাiের থেক বািড় িফেরেছ eiমাt। কাথায় কাথায় িগেয়িছল eখেনা জােন না কমল। কাগজgিল আনার পর আর িক িক ঘেটেছ তাo
জােন না স। লাকটা আছাড় খেয় মািটেত পেরিছল eটুকুi জানা আেছ তার।
শাn বলল, ‘হঁ া। oর নােম আেরা পুিলশ কস আেছ। সহেজ ছাড়া পােব না।’
‘oi ম ােনজার, আমজাদ, তার খবর িক ?’ িজেjস করল কমল।
‘oেক বাদ িদেয় িহেসব করাi ভাল। স আসেল ভdেলাক, পিরিস'িত oেক খারাপ কাজ করেত বাধ কেরেছ। ei লাকটা যিদ oর নাম জড়ায়
তাহেলi ধু সমস ায় পরেত পাের। তাহেলo- মেনহয় ফয়সাল ঝােমলা িমিটেয় ফলেব।’
কমল িজেjস করল, ‘দিললটা িকেসর দেখছ ?’
aবাক হল শাn। বলল, ‘না। দখব কন ? কu যিদ বেল সটা ব িkগত তাহেল িক দখা uিচত ? ফয়সাল লাকটা জনুiন ভdেলাক।
তােক দখেত আসেব বেলেছ।’
‘hঁ।’
তারমােন খুিশ হেয়েছ শাnর কােজ। িন য়i তার পেমn িদেয় িদেয়েছ। আেরা িকছু শেখর িজিনষ কনা যােব।
শাnর মাবাiল ফানটা বাজেছ। ফানটা পেকেট। বর কের eকবার দখল তারপর ফান ধরল।
‘হ ােলা, শাn বলিছ।’
oপাশ থেক utর েন aবাক হেয় ফানটা কমেলর িদেক বািড়েয় িদল।
‘ তার ফান।’
aবাক হল কমলo। তার ফান ? শাnর নাmাের তারকােছ ফান করেব ক ?
ফানটা হােত িনেয় সo দখল। ফানবুেক eিn নi। aপিরিচত নাmােরর মাবাiল থেক ফান কেরেছ কu। ফান কােন লাগাল কমল।
‘হ ােলা।’
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utের oপাশ থেক লুবনার কথা শানা গল, ‘হ ােলা, কমল ? আিম লুবনা। িচনেত পারছ ?’
িচনেত eতটুকু সময় লাগল না কমেলর। সi গািড়টালক।
কমল বলল, ‘হঁ া। কমন আেছন ?’
‘ভাল। লাকটােক ধরেত যােব কখন ?’ সরাসির কােজর কথায় গল লুবনা।
‘ কান লাকটা ?’ aবাক হoয়ার ভান করল কমল।
কান লাক বুঝেত aসুিবেধ হয়িন তার। মেন আেছ, বেলিছল ধরার সময় তােক ফান করেত।
লুবনা বলল, ‘বা- র। সi লাক। কাল যােক ফেলা করেল, বািড় িচেন আসেল।’
কমল বলল, ‘o, স কাজ শষ। লাকটা eখন থানায়। পুিলেশর হােত।’
লুবনা aবাক, ‘eঁ া, আমােক না জািনেয় ? বেলিছ না আমােক িনেয় যােব।’
oর aবাক হoয়া চহারা কমন হেব যন দখেত পল কমল। oi চহারা ভালার না। স িসিরয়াস হল। বলল, ‘িক করব বলুন। আমার হাড়
নিড়েয় িদেয়েছ। eখেনা ব থা করেছ। গেল আপনারo হত।’
লুবনা বলল, ‘eh, eত সহজ ? আিম কারােত জািন। b াক বl। মের তkা বািনেয় দব।’
শb কের হেস ফলল কমল। বলল, ‘আcা, সামেনর বার িনেয় যাব তাহেল।’
‘মেন থােক যন।’
‘হঁ া, থাকেব।’
হাসেত হাসেত ফানটা শাnর িদেক বািড়েয় িদল কমল। তার মেনহল শাn eর িকছুi জােন না।
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লুবনার aিভযান
সকালেবলা শাn eবং হােসন বাiের যাবার পর eকাi বািড়েত িছল কমল। লmা সাফায় আধেশায়া হেয় তার সবসমেয়র সি
eনসাiেkািপিডয়ার পাতা uেl যািcল। eভােব eকটু eকটু কের দখেত দখেত পুেরাটাi পড়া গেয় গেছ oর। eখন আবার দখেছ। যখন
সময় পায় তখনi খুেল পাতা ulায় স ei বiেয়র। aেনক সুnর সুnর ছিব সােথ সহজভােব বননা। ছিব দেখi জানা যায় কত িকছু।
বাংলায় eমন বi থাকেল বশ হত, ভাবিছল কমল। oর িচnায় ছদ পরল তখনi। টিলেফানটা বাজল। কমল েয় থেকi সিদেক তাকাল
eকবার। আবার বাজল। বiটা রেখ uেঠ ফান ধরল।
’হ ােলা।’
oপাশ থেক ককশ eকটা কn শানা গল utের। ‘শাnনু হক ?’
‘uিন বাসায় নi। কান মেসজ থাকেল আমােক জানােত পােরন।’ eেকবাের মুখs করা utর কমেলর।
oপােশর লাকটা শাn আেছ িক নi তা িনেয় খুব মাথা ঘামাল না বাধহয়। িকংবা কমল ধরায় তার যন তার ভালi হেয়েছ। রীিতমত কড়া
গলায় স বলল, ‘hঁহ, তােক বলেব রহমান সn কাmানীর নােম িরেপাট লখা বn করেত। আবার যিদ লখা দিখ তাহেল মাথা ভেঙ দব।’
‘িক ?’ চাখ কুচঁ েক িজেjস করল কমল।
‘ লখা বn করেত বলেব।’ eবার আেরা জার গলায়।
িবষয় বুঝেত সময় লাগল না কমেলর। ei কাmানী নকল িজিনষ বানায়। িবিভn নামকরা কাmানীর কসেমিটক eবং eiজািতয় িজিনষ।
িবেদশী কাmানীর প ােকেট িবিk কের। শাn বশ িকছুিদন ধের িনয়িমত িলখেছ eেদর সmেক। eেতi আেত ঘঁা লেগেছ। বাধহয় িবিk
কেম গেছ।
লাকটােক আেরকটু বািজেয় দখেত iেc হল তার।
‘িক বলেলন ? নেত পািc না।’ বলল স।
‘আবার িলখেল মাথা ভেঙ দব।’
‘eঁ া!’
‘মাথা, ভেঙ দব।’
‘িক বলেলন ?’
‘বললাম মাথা ভেঙ দব।’ aপরিদেকর লােকর eককথা।
‘কার মাথা ?’
‘সাংবািদেকর।’
‘o, টিলেফােন ?’
‘বেলিছ মাথা ভেঙ দব। িঠক আেছ ?’
‘হঁ া, িঠক আেছ। হলেমট পের থাকেত বলব।’
িনেজi ফানটা রেখ িদল কমল। eধরেনর ফান pায়i তােক িরিসভ করেত হয়। কােরা sােথ ঘঁা লাগেলi uেঠপের লােগ। লmঝm কের।
তারপর ডাnা খেল ঠাnা হয়।
eেস সাফায় বেস বiটা আবার হােত িনল স। খুলল। সভােবi বেস থেক িকছুkন ভাবল। িক করেব স ? চুপ কের বেস থাকেব, নািক
শাnেক ফান কের জানােব ? বiটা রেখ eেস ফান তুলল স। শাnেক জািনেয় রাখা দরকার। সমেয়র কাজ সমেয় করেত হয়। শাn ei
িবষয় িনেয় কাজ করেছ, ei তথ o কােজ আসেত পাের।
শাnর মাবাiেলর নাmার িটেপ কল করল। সােথ সােথi oপাশ থেক utর পাoয়া গল।
‘হঁ া, বল।’
‘oi য, তুিম ভজাল িনেয় িরেপাট িলখছ, oরা ফান কেরিছল। বলল তামার মাথা ভেঙ দেব।’ িবরিk মশােনা কেn জািনেয় িদল কমল।
‘আcা। ভয় পাসিন তা ?’ হঁেস ফলল শাn oর বলার ভি দেখ।
‘না। বেলিছ তুিম হলেমট মাথায় িদেয় থাকেব।’
‘gড। খয়াল রািখস, কu বািড়েত না ঢুেক পের।’
‘িঠক আেছ।’
ফান রেখ িদল কমল। বাঝা যােc শাn ব s। কথা বাড়াল না।
আবার ফরত eেস বiটা হােত িনেয় eক সাফায় বেস আেরকটােত পা তুেল িদল। বi খুেল ছিব দখেত থাকল।
ভাল লাগেছ না আর পড়েত। eকটু পর বiটা রেখ িদল বn কের। uেঠ আড়েমাড়া ভাঙল। তারপর uেঠ হঁেট বাiের eেস বারাnায় দঁাড়াল।
oর সামেন ডানিদেক গাছপালা, বামিদেক গট পযn ফঁাকা রাsা। aলসভােব গাছপালার িদেক তাকাল কমল। বাতাস নi তমন। গােছর
পাতা নড়েছ না। কেয়কটা পািখ ডাকেছ গােছ বেস। eকটা কাঠেঠাকরা aনবরত ঠকঠক করেছ। আর কান শb নi কাথাo। বাiের রাsায়
কান লাক দখা যােc না। eিদেক লাকজন তমন চলােফরা কের না। ei রাsা িদেয় aন বািড়েত যাoয়া যায় না। eেকবাের শষ মাথায়
oেদর বািড়।
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িkং িkং কের বল বাজােত বাজােত eকটা সাiেকল eেস থামল গেটর িঠক সামেন। সাiেকল থেক খািক পাষাক পরা eকজন নামল।
হােত খািক রেঙর বড় ঝালা। পা aিফেসর লাক। কমল তািকেয়i িছল, তারপরo নেম সাiেকল াn কের রেখ গট থেক কমলেক
জাের ডাকল।
‘িচিঠ।’
কমল বারাnা থেক নেম eিগেয় গল গেটর কােছ।
ডাকিপয়ন দখেত খুব ভাল লােগ কমেলর। সবসময় মেন হয় িকছুeকটা নতুন িজিনষ িদেয় যােব। আর দশিবেদেশর নানারকম িটিকট লাগােনা
খাম। িটিকটgেলা খুেল খাতায় আটেক রােখ কমল। িতনটা খাতা ভের গেছ ডাকিটিকট িদেয়, eবার চতুথটায় লাগােc।
লাকটা গেটর ফঁাক িদেয় eকেগাছা িচিঠ তার হােত ধিরেয় িদল। আেগi আলাদা কের রাখা।
‘ক ামন আছ ?’ কমেলর িদেক তািকেয় হঁেস িজেjস করল িপয়ন।
‘ভাল, আপিন ভাল আেছন ?’
বেল aবাক হল কমল। pিতিদনi ei eকi িপয়ন িচিঠ িদেয় যায় oর হােত। alবয়সী, লmা। রীিতমত ঢ াঙা। কi আেগ কখেনা eভােব আগ
বািড়েয় তােক িকছু বেলিন তা! aন িদন eেস কান কথাi বেলনা। কমেলর হােত িচিঠ িদেয়i ঘুের চেল যায়।
‘হঁ া।’ কমেলর কথার utর িদল স। তারপর হঁেস িজেjস করল, ‘স ার িক বাiের ?’
কমল মাথা নেড় হঁ া বলল। িজjাসু দৃি কমেলর। যিদ িকছু বলার থােক িনেজ থেকi বলেব। যেচ আলাপ যত কম করা যায় ততi ভাল,
সবসময় মেন রাখার চ া করেছ কমল।
ডাকিপoন বলল, ‘যাi ?’
যন aনুমিত চাiল কমেলর কােছ। িক আ য !
কমল হেস মাথা নেড় সmিত িদল। লাকটা কমেলর িদেক তািকেয় আবারo হাসল। কমল জার কের তার aবাক হoয়া চহারা লুকাল। চেয়
থাকল তার িদেক।
হাসেত হাসেতi লাকটা সাiেকল ঘুিরেয় যিদক থেক eেসিছল সিদেক চেল গল। aকারেনi বল বাজাল eকবার। তার যাoয়া দখল
কমল।
মানুষ কখন য িক আচরন কের ?
হােত িচিঠgেলা আেরকবার দখল কমল। কান প ােকট নi আজ, সবgেলাi িচিঠ। eকটা eকটা কের pরেকর িঠকানা দখেত দখেত ঘেরর
িদেক পা বাড়াল স।
ঘের ঢুেক সাফায় বসল কমল। oর বামহােত বড় সাদা eকটা খাম আলাদা করা, বািকgিল ডানহােত। ডানহােতর খামgিল ছাট টিবেল রেখ
সাদা খামটা uেlপােl দখল। নতুনt আেছ eটােত। খুব সুnর সাদা খাম। দািম কাগেজ তরী। pরেকর নাম িঠকানা লখা নi। pাপেকর
যায়গায় শাnর নাম eবং িঠকানা কিmuটাের িpn করা।
আেলার িদেক ধের কমল বাঝার চ া করল ভতের িক আেছ। সাধারনত সুেভcা কাড পাঠােনা হয় eধরেনর খােম। eটােত িক আেছ বাঝা
গল না। anত কাড নi, নরম।
eখােন আসা য কান িচিঠ খুেল দখার aনুমিত তার রেয়েছ। ei িচিঠটা খুব ভালভােব আঠা িদেয় আটকােনা। uেঠ শাnর টিবল থেক ছাট
eকটা কঁািচ eেন খােমর eকিদক কেট ফলল। ভতর থেক টেন বর করল ভঁাজ করা সাদা কাগজ।
প ােডর কেয়কটা ছাট সাদা কাগজ, মাঝখােন eকভঁাজ দয়া। কাগজgেলা eকটা eকটা কের তুেল দখেত লাগল কমল। pথমটা পুেরাপুির
সাদা, িকছুi নi, পেররটাo তাi, তৃতীয়টার মাঝখােন কলম িদেয় eকটা মাথার খুিল আঁকা। তার িনচ বড় বড় কের লখা ’16 তািরখ, রাত
12-00।’
eর িনেচ আেরা dটা কাগজ। সgেলাo সাদা। কাগজgেলা টিবেল রেখ সিদেক তািকেয় থাকল কমল।
কান ধরেনর ঠা া eটা ?
পিরsার কের শাnর নাম িঠকানা লখা। ভুল লােকর িচিঠ তার হােত eেস পেরিন। তাহেল ? খুিলর ছিব কন ?
ক eভােব িচিঠ পাঠােত যােব শাnেক ?
ভাল কের ছিবটা দখল কমল। িয়ং কলম িদেয় আঁকা। য eঁেকেছ তার হাত ভাল। pায় গালাকার মাথা, সামেন dিদেক গাল বেলর মত
চাখ। হািস হািস মুখ, মােন দঁাত। খুিলর দঁাত সবসময় দখা যায় বেল সবসময়i হাসেছ মেন হয়, কাথায় যন পেড়েছ কমল। নাকটা
িতনেকানা। dপােশ dেটা কানo রেয়েছ। গাল, ঘnার মত।
খুিলর িক কান থােক? কমল কখনo eমন ছিব দেখেছ বেল মেন করেত পারল না। থাকার কথা না। কান তা হাড় িদেয় তরী হয় না। খুিলেত
ধু হাড়i থােক।
আর মাথায় চুল? মাt dটা। দখেল pথেমi িটিভ eেnনার কথাi মেন হয়। যভােব িবd েতর pিতক দখােনা হয় সভােব আঁকা। eটা িক
খুিল? না-িক aন িকছু?
ভেব পল না কমল।
ভেব পল না িচিঠর pাপকo। dপুের বািড় িফের িচিঠটা দেখ শাn চেয় থাকল ছিবটার িদেক। কান কথা বলল না বশ িকছুkন। তারপর যন
িনেজেকi শানাল, ‘16 তািরখ, রাত 12টা। আজ 13 তািরখ, তার মােন মাঝখােন পুেরা d’িদন। তারপর আেরা কেয়ক ঘnা।’
‘ তামার িক মেন হয় িচিঠটা সিত ?’ িজেjস করল কমল। আgহ িনেয় aেপkা কের রেয়েছ স।
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‘সামেন যখন আেছ, সিত না বেল uপায় িক ?’
‘ সকথা বলিছ না। িচিঠর বkেব র কথা বলিছ।’ িবরk হল কমল কথা ঘুরােনায়, ‘oi সময় িক িকছু ঘটেব ?’
‘ তার িক মেন হয় ?’
uেl তােকi p । eটাi গােয়nার sভাব।
‘মেন হয় কu ঠা া কেরেছ।’ িনেজর মত জানাল কমল।
‘hঁ।’
সংিkp utর িদেয় চুপ কের গল শাn।
িকnt তা করেল তা চলেব না। কমেলর জানেত হেব eর রহস । িনেজ থেকi িনেজর মত জানাল স।
‘আবার কu hমিকo িদেত পাের।’
শাn বলল, ‘তাo পাের। আজi তা ক যন মাথা ভেঙ দয়ার কথা বেলেছ। eরকম খুিল বািনেয় দেব বাধ হয়।’
কমল r কুচঁ েক তািকেয় থাকল utর েন। aমন ঘnার মত কান, aমন eেnনার মত চুল, কমন লাগেব শাnেক ? খুব eকটা ভাল বেল
মেন হয় না।
‘আমরা িক চুপ কের বেস থাকব ?’ জানেত চাiল কমল।
‘িক করিব ?’
‘জানা দরকার eটা পািঠেয়েছ ক ? কন পািঠেয়েছ ?’
‘আcা, আেগ লখক তারপর িচিঠ, নািক আেগ িচিঠ তারপর লখক ?’
‘িলখেল তারপরi তা িচিঠ-’
‘িঠক, আমােদর হােত আেছ িচিঠ। eটা থেকi তা লখেকর কােছ যেত হেব। না-িক ?’
‘ লিখকাo হেত পাের।’ সুেযাগ পেয় মnব করেত ছাড়ল না কমল।
‘আcা, হল। লখক না হয় লিখকা। r কর িচিঠটা িদেয়। eখােন aস িত িক িক আেছ দখ।’
কমল ভাবল। ছিবটা আেরকবার দখল। খামটা হােত িনেয় দখল। িঠকানার িদেক তাকাল।
‘কােরা নাম িঠকানা নi। মােন- pরেকর।’
‘sাভািবক। িনেজর নাম িঠকানা ছিব পািঠেয় কu eধরেনর িচিঠ পাঠায় না। ei িচিঠটা তা তার হােতi িদেয় গেছ ?’
‘হঁ া।’
‘ ক ?’
‘ডাকিপয়ন।’
‘ডাকিপয়ন িচিঠ পায় কাথায় ?’
‘ পা aিফেস।’
‘তাহেল ei িচিঠেত ডাকিটিকট, পা aিফেসর িসল egেলা থাকার কথা। নi কন ?’
কমল কেয়ক মুhত কান কথা খুেঁ জ পল না। সিত i তার লk করা uিচত িছল। eক বড় বাকািম স করল িকভােব ?
ডাকিটিকট, ডাকঘেরর িসল না থাকার কারন eকটাi হেত পাের, ei িচিঠ আেদৗ ডাকঘের যায়িন। aন কানভােব িচিঠটা ডাকিপয়েনর হােত
গেছ।
‘ঘুষ-টুস িদেয় নয়েতা aন ভােব ডাকিপয়েনর কােছ গিছেয় িদেয়েছ।’
‘ডাকিপয়ন তা আমােদর পিরিচত ?’ িজেjস করল শাn।
‘হঁ া, মেন পেরেছ। ক ামন কের যন হাসল। িনেজ থেক ক ামন আিছ িজেjস করল। তুিম aিফেস িকনা জানেত চাiল। মেন হয় o-o জিড়ত
eরসােথ।’
সবgেলা ঘটনাi eখন চােখর সামেন ভাসেছ কমেলর।
শাn িকছুkন তািকেয় থাকল oর িদেক। তারপর আেস- কের হাসল। খাম eবং কাগজgেলা ঠেল oর িদেক eিগেয় িদল। বলল, ‘ ন, eটা
তার সমস া। তুi সমাধান কর। তরী হেয় ন, িকছু কনাকাটা করেত হেব, আর িকছু কাজo আেছ। রােত সi নকল oষুধ কারখানায় যাব।
তুi সােথ থাকিব।’
‘e াকশন হেব oখােন?’
‘আমরা e াকশেন থাকব না। ছিব uঠাব িকছু।’
কমল িচিnতভােব কাগজgেলা হােত িনেয় uেঠ গল। িচিঠটা eল eকজেনর নােম, দািয়t বতাল আেরকজেনর oপর। বশ তা!

নাiন-iেলেভন সুপার শেপর সামেন মাটরসাiেকল থামাল শাn। নামল dজন। eকবার রঙচেঙ সাiনেবােডর িদেক তািকেয় নােমর aথ বর
করার চ া করল কমল। নাiন-iেলেভন, মােন সকাল নটা থেক রাত eগারটা। িদেন চৗd ঘnা খালা থােক ei দাকান।
সামেনর গািড় রাখার যায়গাটা pায় ফঁাকা। বাঝা যােc খুব eকটা kতা নi। কড়া রাদ eখন বাiের। মাটরসাiেকল সখােন াn কের
রেখ ভতের ঢুকল dজন।
ঢুেক চািরিদক তািকেয় দখল eকবার।
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সাির সাির সলফ সাজােনা, মেঝ থেক ছাদ পযn। ঝকঝেক লেবলআঁটা িজিনষ সাজােনা। দিশ-িবেদশী কত রকেমর য িজিনষ। যার যা
দরকার সবi িকনেত পাের eক দাকান থেক। জামাকাপড়, খলনা, কসেমিটক থেক r কের শাক-সবিজ, চাল-ডাল, মাছ-মাংস পযn।
ঢুেকi শাn কমলেক বলল, ‘ঘুেরিফের দখ।’
তারমােন িনেজ aন কাজ করেব।
কমল সলফ দখেত দখেত আেস- আেস- হঁাটেত r করল। জামাকাপড়, জুতা- বl পিরেয় eকসময় খলনার যায়গায় eেস থামল।
িবিভn ধরেনর গািড়, িপsল, িবিlং bক, ফুটবল, িkেকট ব াট, বকহ াম-oেয়ন rিনর জািস সাজােনা।
শাnেক eকবার দখল কমল। কাunাের eকজেনর সােথ িক কথা বলল। eকজন ভdমিহলা বেস আেছন সখােন। শাn তারসােথ কথা বেল
ভতেরর িদেক সের গল। eকযায়গায় দঁািড়েয় সলেফর িজিনেষর িদেক তািকেয় থাকল। কাunােরর মিহলা ফান তুেল কাথাo কথা
বলেলন। oটা inারকম, বুঝেত সময় লাগল না কমেলর।
শাn যখােন দঁািড়েয়েছ সখােন eেসn জািতয় িজিনষপt রেয়েছ, dর থেক aনুমান করল কমল। শাn eেসn ব বহার কের না, কাuেক
ব বহার করেত দখেলo কথা শানায়। িক দখেছ ?
eকজন kতা কাunাের দাম িদেয় িজিনষপt িনেয় বাiের গল। কমল eকবার তািকেয় দখল সিদেক। dহােত eকডজেনর oপর ছাট ছাট
কাগেজর ব াগ। oর মেনহল সবgেলা eকসােথ বড় eকটা ব ােগ িনেল বেয় নয়া aেনক সহজ হত। সটা কেরিন কন?
আবার তাকাল তার সামেনর সলেফর িদেক। eকজন িবেkতা রেয়েছ ডেsর িপছেন। কাজ নi বেল বেস িঝমুেc। িন য়i রােত ঘুমায়িন।
নয়ত aভ াসi ei, সময় পেলi ঘুিমেয় নয়া। কমল eকটা হলুদ-কােলা রেঙর গাড়ী দিখেয় দাম িজেjস করল তােক। িবেkতা দাম না
বেল সটা বর করল সলফ থেক। িবরk হল না, নািমেয় সামেন রেখ আবার বেসi চাখ বn করল।
গািড়টা হােত িনল কমল। গােয় সাদা ি কাের দাম লখা। দামটা eকটু বিশi মেন হেc। কমল নেড়েচেড় দখেত লাগল। কঁােচর oপর সুnর
চলেছ সটা। aয় ারেলস িরেমাট িদেয় চালােনা যায়।
শাn eকবার কমেলর িদেক চেয় হাসল।
aেনক গািড় জমা হেয়েছ কমেলর। িরেমাট িদেয় চালােনা গািড়o আেছ কেয়কটা। eকটা িsডেবাটo আেছ, পুকরু নi বেল চালােনা যায়না।
oর iেc eকটা pন কনার। aেনক iংেরিজ ছিবেত দেখেছ eধরেনর pন। িরেমাট িদেয় িক সুnরভােব uড়ােনা যায় ogেলা।
মুল দরজা িদেয় িতনজন যুবক দাকােন ঢুকল eiসময়। দরজার কােছ দঁািড়েয় চািরিদেক তািকেয় দখল সবাiেক। eকজন কাunােরর কােছ
দঁাড়াল। dজন eকটু ভতের।
আেরা dজন kতা বাiের চেল গল। ভতের শাn-কমল ছাড়া kতা মাt চারজন। তােদর eকজন মিহলা, eকজন িশ । কাunাের ধু
eকজন মিহলা।
বাiের লk কেরিন কমল। করেল দখেত পত লুবনার গািড় eেস থেমেছ রাsার পােশ। রাsােতi সটা থেম থাকল িকছুkন, তারপর ঘুের
eেস দঁাড়াল শাnর মাটর সাiেকেলর কােছ।
লুবনা নেম মাটরসাiেকলটা দখল। মেনহল যন িচনেত চ া করেছ। eটা শাnর নািক aন কােরা। eকiরকম দখেত। সখান থেকi
ভতেরর িদেক তাকাল। কঁােচর ভতর িদেয় দাকােনর ভতের দখার চ া করল। বাiের আেলা বিশ, ভতের কম। বাiের থেক ভতের
দখা যায়না ভালভােব। তবুo কমলেক িচনেত ক হলনা লুবনার। হােত িকছু eকটা ধের দখেছ। দাকােনর িদেক হঁাটেত r করল লুবনা।
কাunােরর কােছর যুবক হঠাৎi িপsল বর করল পেকট থেক। বর কের মিহলার িদেক তাক করল। ভেয় িচৎকার করেত যািcল মিহলািট।
যুবকিট ' চাপ‘ বেল ধমেক uঠল।
শb েন চমেক সিদেক তাকাল শাn। ঘুের দঁাড়াল কমল। বাকী dজন যুবক ততkেন ছুির বর কেরেছ। oেদর মুখ ভতেরর kতােদর িদেক।
ছুির বািগেয় িচৎকার করল eকজন, ‘খবরদার, কu eিদেক আসেব না। oিদেক সেরা, সের যাo। ঘুের দাড়াo-।’
ভতেরর kতারা যার যার যায়গায় িস'র হেয় গল। তারপর ধমক েন drত ভতেরর িদেক সের গল। দয়ােলর কােছ দঁাড়াল। মুhেতর জন
কমল দখল িশ িট aবাক হেয় দখেছ িপsল ধরা যুবকেক।
eিদেক মুখ কের দঁাড়াল কমল। িকছু eকটা ঘটেত যােc। oেদর চােখর সামেনi ঘটেব। আেস- কের গািড়টা কঁােচর oপর নািমেয় রাখল
কমল। শাn চেয় আেছ িপsল হােত যুবেকর িদেক। aন েদর মত সের যায়িন। oর কাছাকািছ ছুিরaলা dজনেক grt দয়িন eতটুকু।
কাunােরর কােছর িপsলaলা যুবক মিহলার িদেক বামহােত eকটা কাপেড়র ব াগ ছুেড় িদল।
‘যা আেছ eর ভতর ঢুকান। তাড়াতািড়।’
ভdমিহলা ভেয় ভেয় য়ার টানেলন। eকমুেঠা টাকা বর কের ব ােগ ঢুকােলন। যুবকিট আবার তাড়া িদল। eবার ভdতার ধার ধারল না।
’তাড়াতািড় কর,‘ বেল ধমেক uঠল।
ei সময় কাunােরর eেকবাের কােছ িবjাপন লাগােনা কঁােচর দরজা ঠেল ঢুকল লুবনা। ভতের িক হেc জােননা স। ঢুকেতi িপsলহােত
যুবকিট ঘুের তাকাল সিদেক। তারপর ঝট কের িপsল তাক করল তার িদেক। eেকবাের নােকর সামেন।
লুবনা থমেক দঁাড়াল।
তািকেয় আেছ স যুবেকর িদেক। eতটুকু নড়েছ না। eরi মেধ স দেখ িনেয়েছ শাn eবং কমলেক। কমল কাছাকািছ, শাn বশ dের।
আবার কাunােরর মিহলার িদেক িপsল ঘুরাল যুবকিট। আেরকবার তাড়া িদল। লুবনা সখােনi দঁািড়েয় আেছ। নড়েছ না। তারপর হঠাৎi যন
নেড় uঠল স। যুবকিট িকছু বুেঝ oঠার আেগi বামহােত ঘুিস মারল যুবকিটর মাথায়। টাল সামলােত না পের টিবেলর কানায় ধাkা খল
িপেঠ। তােত আেরা বশী ব থা পেয় কুক
ঁ েড় গল শরীর। সাজা হেয় oঠার আেগi সামেন eেস drত eকটা লািথ মারল লুবনা তার বুেক।
আেরকবার টিবেল ধাkা খেয় ব াথায় কঁিকেয় uঠল স। সামেল oঠার আেগi ডানহােত আেরকটা ঘুিস মারল লুবনা। যুবকটা হঁাটু ভেঙ বেস
পরল মেঝেত। িপsলসহ হাত নেম গেছ মেঝর কােছ।
Hosted: www.boi-mela.com

41

শাn ততkেন eিগেয় eেসেছ। বাকী dজন িকছু বুেঝ oঠার আেগi সামেনরজনেক িকক করল শাn। স িছটেক পড়ল। ধাkা খল সলেফর
সােথ। আেরকজন ছুির বািগেয় ধেরেছ তার িদেক। ভয় পেয়েছ স। ছুির দিখেয় aন েদর ভয় দখােত চ া করেছ।
িকছু বুেঝ oঠার আেগi শাn eিগেয় eেস eকটা ঘুিস মারল oর মুেখ। িচৎ হেয় পড়ল স। dজেনর কu আর সাহস দখােনার চ া করল না।
দৗেড় পালােনার পথo নi। তােদর িপsলaলা সি র aবsা দেখেছ তারা। বাiের গেল লুবনােক পাশ কািটেয় যেত হেব।
িপsলaলা যুবকিট eকহােত িপেঠর কােছ চেপ ধের আেরকহােত িপsল uঠােc লুবনার িদেক। কমল লাফ িদল। eকপা মািটেত রেখ আেরক
পােয় লািথ মারল oর বুেকর পােশ। রবােতা কােলােসর ি িকক নয়ার মত। আেরকবার টিবেল ধাkা খেয় সামেনর িদেক ঝুেঁ ক পরল যুবকিট।
eখেনা িপsর ধের আেছ ডানহােত। কমল িনচুহেয় খপ কের কিbর কােছ চেপ ধরল dহােত। হাত ধের মাচড় িদেত চ া করল। হাত ধের
রাখার aেনক কৗশল pাকিটশ কেরেছ কমল। কিbর কােছ eমনভােব ধেরেছ য যুবকিট কান শিk ব বহার করেত পারেছ না। িপsেলর
নলটা িনেচর িদেক। লুবনা eকপা সামেন eেস িপsলটা খুেল িনল oর হাত থেক। হােত িনেয়i সটা তাক করল oর মাথার িদেক।
তারপর চমেক ভালভােব তাকাল িপsলটার িদেক। রেগ আছাড় মারল মেঝেত। শb কের ভেঙ কেয়ক টুকেরা হেয় চািরিদেক ছিড়েয় গল
সটা।
রঙ করা pাি েকর িপsল। হাত ছেড় িদেয় হঁেস ফলল কমল।
dের দঁাড়ােনা kতারা ততkেন সাহস পেয়েছ। eিগেয় আসেছ oরাo। কুেপাকাত হেয়েছ িতনজনi। kতােদর আেগ তৎপর হল দাকােনর
সলসম ানরা। eিগেয় eেস যুবেকর জামা, চুল, হাত ধের টেন িহঁচেড় িনেয় গল ভতেরর িদেক।
শাn eেস দঁাড়াল কাunােরর কােছ। লুবনার মুেখ িবরিk। eখনo eকটাo কথা বেলিন স।
শাn আেরকবার তাকাল খলনা িপsেলর ভাঙা টুকেরাgেলার িদেক। আ র , eখন খলনা িপsল িদেয় ডাকািত খুবeকটা দখা যায়না। খুব
সহেজi সিত কােরর িপsল কনা যায়।
eকজন মাটামত কােলা লাক ভতেরর িসিড় িদেয় নেম eেস দঁাড়াল শাnর পােশ। সােথসােথ িচনল কমল, ম ােনজার। eরকােছi eেসেছ
শাn। ম ােনজার শাnর পােশ দঁািড়েয় চািরিদেক চেয় দখল eকবার।
‘ চেনন ?’ শাn িজেjস করল ম ােনজারেক।
িতিন ভাবেলশহীনভােব আেরকবার চাখ বালােলন যুবেকর িদেক। মুেখ বলেলন, ‘িঠক িচিন না। মেন হয় eলাকার।’
শাn বলল, ‘পুিলেশ িদেয় িদন।’
ম ােনজার বলেলন, ‘ দব। eকটু ধালাio দয়া দরকার। মেন থাকেব।’
বাঝা গল eধরেনর ঘটনা eেকবাের নতুন না। মােঝমােঝi eেদরেক সামলােত হয়।
oেদরেক টেন িহঁচেড় িনেয় গেছ ভতের। eখন আর দখা যােc না eখান থেক। ম ােনজার ঘুের লুবনার িদেক তািকেয় হাসল। oেদরেক
ধরার কৃিতt লুবনার, দেখেছন িতিন। লুবনা িবরk হল তার হঁািস দেখ।
কমল হঁেস ফলল লুবনার মুখভি দেখ। লুবনার মুখভি eেকবাের ছাট মানুেষর মত। কানিকছু লুকােনার চ া নi। ম ােনজারেক স
পছn করেছ না পিরsার বাঝা যােc oর মুখ দেখ।
কমল হঁািসমুেখ eিগেয় গল তার িদেক।
‘িকছু িকনেবন ?’ লুবনােক িজেjস করল স।
‘ei দাকােন িকনব না।’ বলল লুবনা।
বাঝা গল রীিতমত রেগ আেছ স। শাnর িদেক eমনভােব তাকাল যন দাষ ei দাকােনর, eবং তারo ei িসdাni নয়া uিচত। তারপর
িফরল কমেলর িদেক, ‘চল যাi eখান থেক।’
লুবনা ঘুের গট গট কের হঁেট বাiেরর িদেক গল। বাiের বিরেয় সাজা গািড়র কােছ িগেয় দঁাড়াল। কমল শাnর িদেক তািকেয় eকবার
হঁাসল, তারপর তােক aনুসরন করল। বাiের eেস dজেন তাকাল দাকােনর ভতের। কঁােচর দরজা eখন খালা। শাnেক দখা যােc। কথা
বলেছ ম ােনজােরর সােথ। কাunােরর মিহলা টাকা ফরত পেয় যায়গামত রাখেছ। সবাi ভীড় কের দঁািড়েয়েছ কাunােরর কােছ। বাiেরর
কেয়কজনo সািমল হেয়েছ িভেড়। বিশরভােগরi দৃি বাiের লুবনার িদেক। রাsায় কেয়কজন পথচারী দঁািড়েয়েছ। বুেঝেছ িকছু eকটা ঘেটেছ
eখােন।
eকটুপর শাno বর হেয় eেস দঁাড়াল তােদর কােছ।
‘ কাথায় যােব ?’ শাn আসার পর কমলেক িজেjস করল লুবনা।
ঘুের তারিদেক তাকাল কমল। মুhেতর মেধ i তার রাগ চেল গেছ। হঁাসেছ। যন িকছুi ঘেটিন eখােন। aবাক হল কমল, মানুেষর eত drত
পিরবতন হয় িকভােব ?
কমল utর না িদেয় শাnর িদেক p েবাধক চােখ তাকাল। শাn ঘাড় নাড়ল। হঁা-না িকছুi বাঝা যায় না তােত।
‘ তমন কান কাজ নi।’ জািনেয় িদল কমল।
‘কাজ না থাকেল চল। গাড়ীেত কের ঘুরব।’ বলল লুবনা।
কমল eকবার গািড়টা দেখ িনেয় তাকাল শাnর িদেক। eবার িসdাn না িনেয় uপায় নi।
শাn িক যন ভাবল eক মুhত। তেব সময় িনল না বশী। বলল, ‘যা। বশী দির কিরশ না। আমার eকটু কাজ আেছ eখােন।’
শাn দািড়েয় থাকল। লুবনা দরজা খুেল কমলেক oঠার সুেযাগ কের িদল। িনেজ ঘুের িগেয় আেরক দরজা খুেল াiিভং িসেট বসল। কমল uেঠ
দরজা বn করায় গািড় াট িদল লুবনা।
ব াকিগয়াের রাsায় নেম eিগেয় গল সামেনর িদেক। শাn আবার ঘুের দাকােন eেস ঢুকল।
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লুবনার গািড়েত আেগo uেঠেছ কমল। দেখেছ তার গািড় চালােনার দkতা। eবার বলার মত িকছু না পেয় সটােকi আেলাচনার িবষয় কের
তুলল স। মnব করল, ‘আপিন খুব ভাল গািড় চালান।’
‘aেনকিদন থেক চালাi।’ বলল লুবনা। ‘eখােন গািড় চালােনা খুব কিঠন। কখন ক সামেন eেস পের িঠক নi।’
eকজন লাক লাফ িদেয় গািড়র সামেন রাsা পার হল যন তার কথা pমান করার জন i। সিদেক iি ত করল লুবনা। বলল, ’ দখেল ?’
কমল হঁেস ফলল। স eধরেনর ঘটনা দেখ aভ স'। শাnর মাটরসাiেকেল চেড়, হােসেনর গািড়েত চেড় সবসময়i দেখ। তার িনেজরo
aেনকসময় মেন হেয়েছ সাবধান না হেল লাকটা িনেচ পরত। িজেjস করায় শাn বেলেছ আসেল িবষয়িট তমন না মােটi। য eভােব রাsা
পার হয় স eিগেয় আসা গািড়র গিত, dরt egেলা িহেসব কের রাsায় নােম। আর eভােব রাsা পার না হেল ঘnার পর ঘnা দঁািড়েয় থেকo
লাভ হেবনা। সুেযাগ পােবনা oপাের যাoয়ার। কান গািড়চালকi পথচারীেক রাsা পার হoয়ার সুেযাগ িদেত গিত কমায় না।
aবশ aনিভj আর aন মনs লােকর কথা আলাদা। মাথায় গnেগাল থাকা াiভােরর কথাo আলাদা। িকছু াiভার থােক যারা ধেরi নয়
রাsা তার জন i। eকিসেডn হেত যােc জেনo ধের নয় সের যাoয়ার দািয়t পথচারীর। গািড় না থাকেল তােদর রাsায় বর না হoয়াi
uিচত।
সামেনর িদেক তািকেয় রাsা দখেত লাগল স। লুবনার কথা বঁাজেছ oর কােন। eখােন বলেত িক বুঝােত চােc স ? ঢাকা শহর ? নািক
বাংলােদশ ?
iuেরােপ িছল স, জােন কমল। পড়ােশানা কেরেছ বৃেটেন। আেরা aেনক দেশ ঘুেরেছ। তার সােথ িক তুলনা করেছ ? oখানকার ািফক
আiন খুব কড়া। গািড় বিশ হেলo eেলােমেলাভােব চলেত পােরনা কui। ািফক িসগন াল aমান করার সাহস নi কান াiভােরর। eর
িক সখােন গািড় চালােনার লাiেসn আেছ ?
aন কথায় গল কমল। বলল, ‘আপিন িক যন িকনেত ঢুেকিছেলন ?’
লুবনা aন মনsভােব বলল, ‘ তমন িকছু না। eমিনi। তামােদর মাটর সাiেকল থামােনা দখলাম রাsার পােশ। তামরা িক িকনেত
িগেয়িছেল ?’
কমল বলল, ‘ দখিছলাম িক কনা যায়। ভাiয়ার িক যন দরকার আেছ oখােন, ম ােনজােরর সােথ।’
লুবনা বলল, ‘oi মাটা কােলা লাকটা ?’
কমল হঁেস ফলল। eখনo রেগ আেছ oর oপর। কারন িক স-i বলেত পারেব হয়ত। সায় িদল কমল, oটাi ম ােনজার।
লুবনা িজেjস করল, ‘নতুন কান কস ?’
কমল বলল, ‘oরকমi িকছু।’
বেল সােথসােথi কথা চাপা িদেত চ া করল কমল। eরকােছ যত কম বলা যায় ততi ভাল। হয়ত eখনi গািড় ঘুিরেয় ফরত যেত চাiেব।
eর eসব িবষেয় আgহ খুব বিশ।
কমল বলল, ‘oখানকার িকছু না। মেন হয় তার সােথ আলাপ করেব।’
লুবনা খুব grt িদেয়েছ বেল মেন হলনা। sাভািবকভােবi িজেjস করল, ‘ কেসর ধরন িক ?’
কমল বলল, ‘নকল oষুধ, আেরা িক িক যন। পিtকায় িলখেছ বশ িকছুিদন ধের। কাজ হেc না তমন। eখন হােতনােত িকছু করেত হেব।
oi দাকােনo িবkী কের।’
লুবনা বলল, ‘কাজ কতdর eিগেয়েছ ?’
কমল বলল, ‘aেনকdর। আজ eক যায়গায় যাoয়ার কথা।’
লুবনা বলল, ‘আcা। িঠক আেছ পের নব। eখন কানিদেক যাব বলেতা ?’
কমল মাt ভাবিছল ভূল কের ফলেছ eত কথা বেল। তখনi কথা পাlােলা মেয়টা।
কমল বলল, ‘জািননা, যিদেক icা।’
লুবনা বলল, ‘তাহেল oিদক িদেয় ঘুের বাসায় যাi। তুিম তা আমােদর বাসায় যাoিন। দেখ আসেব।’
কমল আপিt করল না। ei মুhেত কান কাজ নi তার। বািড় গেলo eকাeকা বেস থাকেত হেব। শাn বেলেছ িকছু কাজ আেছ, তারমােন
al সমেয় িফরেব না।
সামেনর মােড়i গািড় ঘুরাল লুবনা। gলশােনর িদেক যােc, মেন করল কমল।
নাiন-iেলেভেনর ম ােনজার মেনায়ার হােসেনর সােথ তার দাতলার কামরায় বেসিছল শাn।
মেনায়ার হােসন তার িনেজর িরভলিভং চয়াের বেসেছন। বড় টিবেলর aন িদেক শাn। টিবেলর oপর কেয়কটা িবেদশী oষুেধর প ােকট।
egেলা সi রহমান সেnর তরী। কান প ােকেট aবশ তােদর নাম নi। কান দেশরi নাম নi। দেখ সবgেলাi আেমিরকা িকংবা
iuেরােপর কান দেশর মেন হেত পাের। শাn eকটা প ােকট নাড়াচাড়া করেছ। eকটু আেগi চা খেয়েছ dজন। কাপ থেক গেছ টিবেল।
আেরা িকছু খাবারo িদেয়িছল। শাnর ভাগ থেক গেছ, খায়িন। জrরী কােজর কথা জানােনায় খািল pট-কাপ িনেত কu আেসিন।
‘egেলা কেন কারা ?’ প ােকট নাড়াচাড়া করেত করেত িজেjস করল শাn।
মেনায়ার বলেলন, ‘egেলা লাiফ সিভং াগ না, বুঝেত পারেছন ভাল কেরi। সাধারনত ধনী লােকরা কেন। যােদর যেথ টাকাপয়সা
আেছ।’
শাn p করল, ‘eরজন pসিkপশন দরকার হয় না ?’
ম ােনজার হাসেলন শাnর কথা েন। p কতা খুব ভাল কেরi utরটা জােন। তবু তােক িদেয় বলােc।
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িতিন বলেলন, ‘aন দেশ হয়, eখােন পুেরা িবষয়টাi iিলগ াল। egেলা িলগ াল oেয়েত আমদানী করা হয় না। পারিমশন নi। oষুেধর
দাকােন খঁাজ করেল পােবন না। আপনার কােছ লুকােনার িকছু নi। kতারা চায়, বাজাের পাoয়া যায়, আমরাo লােভর জন রািখ। কােরা
খুব eকটা kিত করিছ বেল তা মেন হয় না। eেত কােরা জীবেনর ঝুিঁ ক আেছ বেল তা আমার জানা নi।’
eকটু সময় িনল শাn তার মুল বkেব যেত। eরসােথ িনি তভােবi eেদর লােভর িবষয় রেয়েছ। কu সহেজ িনেজর লাভ ছেড় িদেত চায়
না।
স বলল, ‘আপনারা লাভ করেবন তােত আমার আপিt নi। িকnt ei oষুধgেলা ভজাল। আমার আপিt সখােনi। ভজাল oষুেধ জীবেনর
ঝুিঁ ক নi eকথা বলার কান কারন নi। জেন েন সটা িবিk করা বড়ধরেনর aপরাধ।’
মেনায়ার হােসন বলেলন, ‘egেলা ভজাল eকথা আপনার কােছi নিছ। আমরা িকnt িবিk করিছ aেনকিদন ধেরi-, কu কমেpন কেরিন
আজ পযn। িকছু মেন করেবন না, আপিন িক িনি ত egেলা ভজাল ?’
শাn বলল, ‘egেলার প ািকং কাথায় হয় সটাo আিম জািন। deকিদেনর মেধ সারােদেশর মানুষ জানেব।’
মেনায়ার িনবাক চেয় থাকেলন শাnর িদেক।
তারপর বলেলন,
!’
শাn বলল, ‘আমার তা মেন হয় আপনােদর না জানাটাi বশী আ েয র।’
‘ যমন ?’
শাn বলল, ‘আপনারা য দােম িকনেছন, য দােম িবিk করেছন তা থেক কখেনা মেন হয়িন eটা িকভােব সmব হল? iuেরােপ য িজিনেষর
দাম কেয়ক হাজার টাকা সটা eখােন কেয়কশ টাকায় িবিk সmব হেc িকভােব? eরসােথ বড় ধরেনর aপরাধ জিড়ত, িবষয়টা আদালেত
যেত পাের। আপনার িক মেন হয় eকথা আদালত িব াস করেব?’
আর তক করার আgহ থাকল না মেনায়ােরর। িক বেল বাঝােনা যােব eেক? িতিন eিবষয়িট জােনন না ? বুঝেত পােরনিন ? তার চাখ eিড়েয়
গেছ ? দখার সময় পানিন ?
তার pিতপk য aেনক বশী বুিdমান। aেনক বিশ জােন, aেনক বিশ বােঝ। আর ei িবষয় িনেয়i কাজ করেছ। eসেব কাজ হেব না বুেঝ
সরল পেথ িফরেলন িতিন। বলেলন, ‘িক করেত পাির বলুন।’
শাn যতটা সmব আnিরকতা দখােত চ া করল। বলল, ‘আপিন আমােক হl কেরেছন eিবষেয়। আপনার kিত হাক সটা আিম চাi না।
আবার ei kিতকর িজিনষgেলা িবkী হাক সটাo চাi না।’
‘বলুন।’
শাn বলল, ‘আপনার েক যা আেছ সgেলা ন কের ফলেবন। আবার বলিছ ন কের ফলেবন। aন যায়গায় সিরেয় রাখেবন না।
আপনােদর িকছু আিথক kিত হেব, িকnt তাহেলo eটা করেবন।’
pমাদ gনেলন ম ােনজার। aেনকgেলা টাকা iিতমেধ িবিনেয়াগ করা হেয় গেছ। eরা বািকেত িজিনষ দয় না, নগদ টাকায় িকেন িনেত হয়।
eিদেক eর কথার aন থা করা য যােব না সটাo বাঝা যােc। eখন পযn ভালভােব বেলেছ, eরপর হয়ত িবষয়টা eমন থাকেব না। ei
দাকােনর নাম uেlখ কের তথ pমান তুেল ধরেব কাগেজ, িকংবা আদালেত।
িতিন বলেলন, ‘ বশ। বাজাের aন যgেলা আেছ ?’
বশ জােরর সােথ শাn বলল, ‘ কানটাi থাকেব না।’
ম ােনজারেক সায় িদেত হল শাnর কথায়। হাত িদেয় মাথার সামেনর চুল িঠক কের বলেলন, ‘বুেঝিছ।’
আর দির করল না শাn। oঠার pস'িত িনল। তার eখানকার কাজ শষ।
‘ধন বাদ, uিঠ তাহেল। আর eকটা কথা, আপনার সােথ আমার eিবষেয় আলাপ হেয়েছ eকথা eখনi কাuেক জানােনার pেয়াজন নi। anত
আগামীকােলর আেগ।’
‘িনি ত থাকুন, তাi হেব।’ হঁেস uেঠ দঁাড়ােলন িতিন।
ম ােনজার হ াnেশক করেলন শাnর সােথ। শাn বিরেয় গল। ম ােনজার তািকেয় থাকেলন সিদেক। িতিন বতনেভাগী ম ােনজার। িসdাn
িনেত হেব মািলকেক।
আজেকর িদন পার কের তােক জানােলo চলেব, eকসময় িসdাn িনেলন িতিন।
কমল জােন লুবনা থােক gলশােন। েনi তার ধারনা হেয়িছল eক নmর আর di নmেরর মাঝামািঝ কাথাo হেব। আসেল gলশান বলেত স
ei যায়গাটুকুi বােঝ। লুবনা আতাতুক eিভিনu িনেয় di নmর থেক eক নmেরর িদেক আসেত r করল, তারপর যখন eক নmর মাড়
ছািড়েয় আেরা সামেন িগেয় ডানিদেক মাড় িনল তখন ভালভােব চািরিদেক দখল স। eিদকটা নতুন তারকােছ। িকছুdর eিগেয় মুল রাsার
ধােরi িবশাল eক দাতলা বািড়র গেট eেস গিত কমাল লুবনা। হন বাজাল সখান থেকi। বািজেয় বেস থাকল কােরা খুেল দয়ার
aেপkায়।
কেয়ক িমিনট কেট গেল কমেলর মেন হল হয়ত কu নেত পায়িন। eিদেক লুবনা eকবারi মাt হন বািজেয়েছ। কমেলর মেন হল আবার
বাজােনা uিচত। লুবনার িদেক আড়েচােখ চেয় দখল স সাজা সামেনর িদেক তািকেয়। স না বেল পারল না, ‘মেন হয় নেত পায়িন।’
লুবনা ঘুের তািকেয় হঁাসল। তkুিন গটটা খুলেত r করল।
দােরায়ান ? না aন কu ?
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য গট খুলল তােক দেখ eকবার িচnা করল কমল। লাকটার পড়েন ভাল ভdেপাষাক, sাs েচহারা দেখo িশিkত মেন হয়। aথচ ভাব
দেখ মেন হেc কান aপরাধ কেরেছ। লুবনার মুেখর িদেক তাকােনা যােব না। মাথা িনচু কের eেকবাের মািটর িদেক চেয় আেছ। চাকা
লাগােনা গট, টেন রেলর oপর িদেয় eকিদেক সরােত হয়। পুেরা গট খুেল তারপােশ দঁািড়েয় aেপkা করল গািড় ঢাকার।
গািড়টা ভতেরর গািড় বারাnায় থামাল লুবনা। সখােনi dজন নামল। কমল নেম চািরিদেক তািকেয় দখল। চাখ জুিড়েয় গল oর। দয়াল
ঘরা িবশাল দাতলা বািড়। বািড়র রঙ ধবধেব সাদা। যন আেলা ছড়ােc। বািড়র গঠন দেখi বাঝা যায় aেনক আেগর তরী। কাথাo
কাথাo সবুজ রেঙর ঢালু ছাদ লাগােনা। সৗnয বাড়ােনার জন করা হেয়েছ িন য়i। দয়ােলর ভতের চািরিদেক িবশাল খালা যায়গা। সবুজ
মসৃন ঘাস, সুnর সুnর গাছপালা। তেব গাছ লািগেয় সব যায়গা ভিত করা হয়িন। বিশরভাগ যায়গায় ধুi ঘাস লাগােনা। ঘাসgেলা িন য়i
িবেশষ ধরেনর। কােপেটর মত মসৃন, ঘন। সব যায়গা ঝকঝেক পিরsার।
কমল দখল গট খুেল দয়া লাক গট বn কের eকবারo লুবনার িদেক না তািকেয় বাগােনর oপােশ ছাট eকটা ঘেরর িদেক চেল গল।
বারাnার সামেনi গািড় রেখ নামল লুবনা। কমলo নেম দঁািড়েয়েছ। তােক ‘eেসা’ বেল ভতেরর িদেক পা বাড়াল লুবনা।
কমল aনুসরন করল তােক। dজেন uঠল বারাnায়। বারাnা থেক ঢুকেলi িবশাল eকটা ঘর। হলrম। মাঝখােন সবুজ রেঙর বড় কােপট,
চািরিদেক সাফা। কােঠর ফািনচার। eকিদক থেক সাদা মােবল পাথেরর িসঁিড় uেঠ গেছ oপেরর িদেক। লুবনা সাজা সিদেক eেগাল। িসঁিড়
িদেয় oপের uঠেত r করল oরা।
কমল তােক aনুসরন কের দাতলার বারাnা পিরেয় কানার eকটা ঘের ঢুকল। eটা লুবনার ঘর, ঢুেকi বুঝল কমল।
ঘের eকপােশ ছাট eকটা িবছানা। বশ িনচু। কােছi মাঝাির আকােরর টিবল। সামেন চয়ার। তারপােশ দয়াল ঘঁেস পাশাপািশ dটা বুক
সলফ। সলফ ভিত বi সুnরভােব সাজােনা। টিবেলর eকটু পােশ দয়ােল eকটা বড় ছিব। লুবনার। হাসেছ দঁাত বর কের। পড়েন শীেতর
পাষাক। গলাuচু সােয়টার, মাথায় uেলর টুিপ। oর িপছেনর গাছপালা দেখ কমল বুঝল eটা iuেরােপর কান দেশর। eেদেশ oধরেনর
পাiনবন নi। dের নীল পাহােড়র চুড়া দখা যােc। আকাশটাo খুব বিশ নীল।
বড় ছিবটােক িঘের আেরা কেয়কটা ছাট ফেটাgাফ। গাছপালা, ঘরবািড়, লক, পািখ eসেবর।
aন িদেকর দয়ােল মাঝাির সাiেজর িটিভ ঝুলােনা। িটিভ বn থাকায় দেখ ছিবছাড়া ম মেন হেc। eছাড়া আরিকছু নi ঘের। সবিকছু
রাখার পরo ঘের aেনক ফঁাকা যায়গা। aিধকাংশ যায়গাi ফঁাকা। সাদা টাiলস দয়া ঝকঝেক মেঝ। িডmাকার eকটা ছাট কােপট িবছানার
সামেন রাখা।
ঘের িসং টিবল নi। eমনিক বড় কান আয়নাo চােখ পড়ল না কমেলর। িন য়i aন কান ঘের আেছ, ধের িনল স। eতবড় বািড়েত
ঘেরর যখন aভাব নi। কান জামাকাপড়o নi ei ঘের।
‘বস।’ কমলেক বসেত বেল লুবনা বসল তার িবছানায়।
কমল চয়াের বসল, টিবেলর সামেন। খুব নরম না হেলo বশ আরামদায়ক চয়ার। iেc করেল হলান িদেয় দাল খাoয়া যায়।
eডজাে বল। যারা aেনকটা সময় চয়াের বেস কাজ কের তারা ব বহার কের। লুবনা িন য়i eখােন বেস পড়ােশানা কের, মেন হল কমেলর।
eকটা টিবল ল াm eমনভােব রাখা, বi খুলেল বiেয়র পাতায় আেলা পড়েব।
‘eকটু বস আিম আসিছ।’ বলল লুবনা। পােশর দরজা িদেয় ঢুকেত িগেয়o িফের তাকাল, ‘হাতমুখ ধােব ?’
কমল মাথা নেড় না বলল। বাiের গরম থাকেলo লুবনার গািড় ঠাnা। মােটi খারাপ লাগেছ না তার। লুবনা দরজা িদেয় oপােশ চেল গল।
eকটুপরi িফরল সাদা eকটা তায়ােল িদেয় মুখ মুছেত মুছেত। তায়ােলটা িবছানার eকপােশ ঝুিলেয় রেখ িবছানায় uেঠ বসল, ‘eখন বল
িমশনটা িক ?’
চমেক uঠল কমল। eখনo মেন রেখেছ?
নািক aেপkা করিছল কখন p টা করেব?
সন াসীেদর ধ ান করার মত পdাসেন বেসেছ লুবনা। কমেলর িদেক তািকেয় aেপkা করেছ।
যতটা সmব কম জানােত হেব, মেন মেন িঠক কের িনল কমল। সi gnােক ধরেত যাoয়ার জন িক আgহ সটা স দেখেছ আেগi। হয়ত
বেল বসেব সােথ যাoয়ার কথা। e সােথ গেল িনঘাৎ সব গড়িমল কের দেব।
স আমতা আমতা কের বলল, ‘আিম িঠক জািন না। আজ রােত eকবার যেত হেব, eটুকু জািন।’
লুবনা বলল, ‘eবার আিম যাব সােথ।’
কান রাখঢাক নi, eেকবাের সরাসির psাব। িক বেল িবরত রাখা যায় eেক ? eক মুhত ভাবার চ া করল স। মেনমেন কথা gিছেয় িনেয়
বলল, ‘eখন তা িকছু করেত হেব না। ভতের ঢুেক িকছু ছিব uিঠেয় আনেব। eিভেডn।’
লুবনা বলল, ‘আিমo ভাল ছিব uঠােত পাির। দখ- egেলা আমার তালা।’
দয়ােল লাগােনা ছাট ছিবgিল দখাল স।
কমল দয়ােলর ছিবgেলা দখল আবারo। সিত i সুnর হােতর কাজ। সুnর কেmািজশন। কাথাo আেলাছায়া কমেবশী নi। ক ােমরা
ব বহাের দkতা, সiসােথ শিlক দৃি dii ধরা যায়।
uেঠ বুক সলেফর ভতর থেক মাঝাির লn লাগােনা eকটা ক ােমরা বর করল লুবনা। বলল, ‘ei য ক ােমরা। aেনক dর থেক ছিব
uঠােনা যায়। িডিজটাল ক ােমরাo আেছ।’
কমেলর িদেক বািড়েয় দয়ায় স হােত িনল ক ােমরাটা। লmা লn হেলo বশ হাlা। aনায়ােস হােত ধের ছিব uঠােনা যােব।
কমল বলল, ‘খুব সুnর তা।’
চামড়ার খাপ খুেল ক ােমরা বর করল কমল। লুবনা আবার বসল আেগর যায়গায়।
লুবনা িজেjস করল, ‘তুিম ছিব তুলেত পার ?’
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কমল বলল, ‘eকটু eকটু।’
eকটু aসnt i হল কমল মেন মেন। কমন বাকার মত p । রীিতমত পড়ােশানা কেরেছ কমল ফেটাgািফ সmেক। আর সােথ তার ভাiয়া
তা আেছi। রীিতমত িবেশষj। তারকােছ হােতকলেম িশkা। কান ছিবেত িক trিট aনায়ােস বর কের িদেত পাের স।
লুবনা বলল, ‘eকিদন বাiের যাব ছিব uঠােত।’
eকটু থেম যাগ করল, ‘ঢাকা শহের ছিব uঠােত ভাল লােগনা। চািরিদেক ধু তার আর তার, পা ার আর পা ার, মানুষ আর মানুষ।’
কমল হেস ফলল। মেন পরল আেরা eকজন ফেটাgাফার িঠক ei কথাi বেলিছল। স বলল, ‘মানুেষর ছিব uঠােবন। িবিভn ধরেনর মানুষ।’
লুবনা ঠােটর eকিদক কুচঁ েক বলল, ‘eসব ছিব দখেল সবাi বলেব oেদেশর মানুষ িক নাংরা।’
কমল লেnর ঢাকনা খুেল ক ােমরায় চাখ লািগেয় খালা জানালা িদেয় বাiের তাকাল। aেটা-ম ানুেয়ল dভােবi ফাকাস করা যায়। কমল
হাত িদেয় লn ঘুিরেয় ফাকাস করল। জানালার বাiের, dের eকটা বািড়র ছােদর কানায়। কেয়কটা কবুতর বেস আেছ সখােন। dর থেকo
কবুতেরর মাথা পিরsার দখেত পােc স।
লুবনাo তােক aনুসরন কের তাকাল বাiেরর িদেক।
কমল িজেjস করল, ‘িফl আেছ ?’
লুবনা বলল, ‘হঁ া, ছিব uঠােব ?’
কমল বলল, ‘ei আেলােত ভাল হেব না।’
সুেযাগ পেয় সটা হাতছাড়া করল না কমল। ভাল ছিবর জন আেলা খুব grtপুন, জােন স। সব যায়গায় সমান আেলা থাকেত হয়।
লুবনা বলল, ‘আcা, িকছুkন পর িনেচ যেয় uঠাব তাহেল। বাগােন ভাল হেব। aবশ যা রাদ চািরিদেক।’
ক ােমরাটা ঘুিরেয় িফিরেয় দখল কমল। পনট াk। aেনক জাপানী কাmানীর িজিনষ aন েদেশ তরী হয় জােন স। eটা জাপােনরi তরী।
তারমােন aেনক দাম। শাnর ক ােমরা আেছ কেয়কটা, eত দামী ক ােমরা নi। aবশ শাn বিশরভাগ সময় িডিজটাল ক ােমরা ব বহার কের।
সােথসােথi ছিব ব বহার করা যায়।
eiসময় েত চা িনেয় বুয়া ঢুকল ঘের। নািমেয় রাখল কমেলর সামেনর টিবেল। dটা কােপ বানােনা চা। আেরকিট পােt সmবত িচিন,
ঢাকনা িদেয় ঢাকা।
লুবনা িবরk হেয় তাকাল বুয়ার িদেক। িজেjস করল, ‘ ধু চা কন?’
তারেচেয়o aবাক হল বুয়া। p করল, ‘িক দব ?’
লুবনার িবরিk আেরা বাড়ল। বলল, ‘আিম দখিছ। চা িনেয় যান eখন।’
কথা বেল লুবনা uেঠ বিরেয় গল ঘর থেক। কমল লk করল বুয়ােক আপিন কের বলল লুবনা। e কােজর মেয় না হেয় aন িকছু হেতi
পােরনা।
কমেলর িদেক aবাক হেয় eকবার তািকেয় স টা তুেল িনেয় চেল গল লুবনার িপছেন। তার ভি দেখ aসেন-◌ােষর কারন বুঝল কমল।
না বলােতi কাজ করার ei পুরsার। মানুষ যিদ eকটু ভালমn বােঝ ? aেন রা তা িতনবার না বলেল কােজi হাত দয় না।
ক ােমরাটা িকছুkন uেlপােl দেখ, লেnর ঢাকনা লািগেয় খােপ ঢুকাল কমল। টিবেল রাখল।
ক ােমরাটা যখােন রেখেছ সটা eকটা প াড। ক ােমরা uচু কের প াডটা দখল কমল। r কঁাচকাল তার। কাথায় যন দেখেছ ei প ােডর
পাতা ?
ক ােমরা রেখ drত প াড থেক eকটা পাতা িছেড় ভঁাজ কের বুকপেকেট রাখল। প াডটা রেখ তার oপর ক ােমরাটা রাখল। সলেফর বi
দখেত লাগল মেনােযাগ িদেয়।
আসেল িক বi দখেছ ?
না। ঝেড়র মত িচnা খেল যােc oর মাথায়। িক adুত মেয় eটা !
তারসােথ দখা হoয়ার r থেক eকবার সবিকছু মেন করার চ া করল কমল।
pথমবার দখা হল রাsায়। ট ািk থামােনার চ া করিছল কমল, সখােন eেস থামল। oেক uিঠেয় িনেয় সi gnা লাকটােক ফেলা করল।
বািড় িচেন পের সখােনi পাoয়া িগেয়িছল লাকটােক।
নাম েনi শাnেক িচেনিছল, ভােলিন কমল। তারসােথ যেয় তােদর বািড় িচেন eেসেছ pথম সুেযােগi।
তারপর সi লাকটােক ধরার জন িক আgহ। ফান কের তাগাদা িদল, aবশ কাজ হেয় যাবার পর। কমল ব থা পেয়েছ েন পরিদনi
ব াগভিত খাবার িনেয় হািজর হল সখােন। যন rগী দখেত eেসেছ। কেয়ক ঘnা কাটাল oর সােথ। কত রকেমর আলাপ। িনেজর কথা বলল।
iংল ােn থাকার গl করল। ঘুেরেছ আেরা aেনক দেশ। যত সব মজার মজার িবষেয় আgহ। বকার sীেট শালক হামেসর বািড় দখেত
িগেয়িছল। eিদেকi মেন হয় আgহ বশী। শাn িক িক কাজ কেরেছ, কতজনেক ধেরেছ eসব খুিঁ টেয় খুিঁ টেয় িজেjস করল। শাn aেনকবার
তােক িনেষধ কেরেছ eসব িবষয় িনেয় aন েদর সােথ বিশ আলাপ করেত। কমল সকথা মেন রেখ বারবার চ া কেরেছ সgিল না বলার,
িকnt যখনi oর িদেক তাকায় তখন না বেল পাের না। বড় বড় চােখ eমনভােব তািকেয় থােক, মেনহয় eেক িব াস করেল কান kিত নi।
eরকােছ িকছু লুিকেয় রাখা যায় না।
আজেকর কথাo মেন হল কমেলর। িন য়i শাnর মাটরসাiেকল দেখ ঢুেকেছ। তারপর ভতের ঢুেক কমন ধাম কের ঘুিস মের বসল। যিদ
oটা সিত কােরর িপsল হত ? যিদ gিল করত ?
মেয়িট িক বাকা ?
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তাo তা মেন হয়না। ধু ei adুত কাnকারখানা বাদ িদেল সব তা িঠকi আেছ। eমিনেত চলেন বলেন কান ধরেনর চ লতা নi। বফঁাস
কথাo বেল ফেল না। কথাবাতায় যেথ িহেসিব। কমল লk কেরেছ তারসােথi সবসময় সব িবষেয় আলাপ কের, পারতপেk শাnর সােথ
সরাসির আলােপ যায় না। শাnর কােছ কান p থাকেল তােক িদেয় বলায়।
লুবনা ঘের ঢুকল eকটু পরi। oর হােত বড় eকটা েত ভিত কমলা, আঙুর, কলা। বড় eকটা মেগ সmবত dধ। আেরকবার aবাক হল
কমল। e যন dপুেরর ভাজ। কানটা খােব eখান থেক ?
িবছানায় নািমেয় রেখ লুবনা eকটা কােলা আঙুর িছঁেড় মুেখ িদল। কেয়কটা তুেল িদল কমেলর হােত। তারপর িবছানায় বেস eকটা কমলা
হােত িনেয় খাসা ছাড়ােত লাগল।
িজেjস করল, ‘ তামার ভাiয়ার সােথ সব যায়গায় যাo ?’
আবার সi আলাপ।
কমল p টা বুঝল না pথেম। বাiের তা dজন eকসােথi যায়, তাi বেল িক eকসােথ aিফেসo যােব ? িগেয় বেস থাকেব কাথাo ?
ঠা া করার সুেযাগ পেয় ছাড়ল না স। িজেjস করল, ‘aিফেস ?’
‘না। eধরেনর কােজ ?’
কমল সােথসােথ সামলাল িনেজেক। তার খঁাচায় িকছু মেন কেরিন। আেরকবার eমন িকছু বলা যােব না। স sাভািবকভােব বলল, ‘না, aেনক
সময় eকা যায়, aেনক সময় হােসন ভাiেক িনেয় যায়।’
লুবনা িজেjস করল, ‘আজ ক ক যােব ?’
মেন মেন sিস- পল কমল। যাক, যাoয়ার িচnা বাদ িদেয়েছ তাহেল। বলল, ‘আমরা dজন eকসােথ, হােসন ভাi আলাদা।’
লুবনা বলল, ‘hঁ, কটায় বর হেব ?’
কমল জানাল, ‘িঠক নi। রােত, রাsার লাকজন কেম গেল।’
লুবনা বলল, ‘আcা। eটা খাo।’
খাসা ছাড়ােনা কমলা oর হােত িদল লুবনা। কমল eকটু ভেঙ িনেয় মুেখ িদল। বুক সলেফর িদেক তাকাল। eবার aন pসংেগ যেত হেব।
বলল, ‘eকটা বi নব পড়ার জন ।’
‘ কানটা ?’
সলেফর িদেক তাকাল লুবনাo।
‘oi য-’
কমল হাত িদেয় সলেফ eকটা বi দখাল। লুবনা সলফ থেক বiটা বর কের হােত িনল। খুেল মাঝখােনর eকটা পাতা বর কের সিদেক
তাকাল। aেনকgিল হােত আঁকা পািখর ছিব সখােন।
কমল লk করল বiটা সােথসােথ oর হােত িদল না। কমেলর হােত কমলা। বi িনেল oটা রেখ িদেত হেব।
লুবনা বলল, ‘eকটা িজিনষ িকেনিছ তামার জন ।’
aবাক হল কমল। িজেjস করল, ‘িক ?’
লুবনা বলল, ‘eখন বলব না। সময়মত দখেত পােব। নাo। আেরা aেনক বi আেছ পােশর ঘের। oটা পড়ার ঘর। তামার যgেলা পছn হয়
িনেয় যােব।’
কমলাটা শষ করেত হল। কলা খেত হল। খাবনা খাবনা কেরo মগটা শষ করেত হল।
eরপর বiটা eিগেয় িদল লুবনা। সিলম আলীর ‘বুক aব iিnয়ান বাডস’। aেনক খুেঁ জo লাiেbরীেত পায়িন eতিদন।
িকছুkন পর বiটা সামেনi রেখ কেয়কটা আঙুর হােত িনেয় ঘর থেক বিরেয় দাতলার বারাnায় eেস দঁাড়াল dজন। বারাnার সামেন
িকছুটা ফঁাকা যায়গা। সাজা বাiের যাoয়ার গট, বারাnা থেক গট পযn নkাকরা iট িবছােনা রাsা। বািড়র গেটর সামেন আড়াআিড় রাsা।
বারাnায় দঁাড়ােল দখা যায় রাsার oপাের বড়বড় বািড়। ei বািড়টাi আেশপােশর aন ান বািড়র তুলনায় িনচু। তেব বািড়র িঠক ডানিদেক
িকছুটা ফঁাকা যায়গা। eখােন বািড় তরী হয়িন eখেনা। বড়বড় dটা আমগাছ সখােন। িনেচ মেনহল শাকসবিজ লাগােনা হেয়েছ, eখেনা বড়
হয়িন। eকটা ছাট িটেনর চালাঘর দখা যােc।
বামিদেক ছয়তলা বািড়।
সামেনর িদেক তািকেয় লুবনা বলল, ‘আেগ রাsার oপাের কান বািড় িছল না। eখােন দঁাড়ােল ধু ধানেkত দখা যত। aেনক dের dের
eকটা dটা িটেনর ঘর িছল।’
কমল বলল, ‘আিম আেগ কখেনা eিদেক আিসিন।’
হঁেস ফলল লুবনা। বলল, ‘আেগ eেলo দখেত পেত না। আিম বলিছ পেনর বছর িক আেরা আেগর কথা। aবশ কেয়ক বছর আেগo
eখােন দঁািড়েয় থাকেত ভাল লাগত। oখােন aেনকgেলা বড় বড় গাছ িছল, সgেলাo কেট ফেলেছ।’
হাত িদেয় রাsার oপারটা দখাল লুবনা। eমনভােব বলল যন খুব dঃখজনক কান ঘটনার uেlখ করেছ। কমেলর মেন হল আসেলi eখন
oখােন দঁািড়েয় বাiের দখার িকছু নi। দখেল পেরর বািড় দখেত হেব। সময় কাটােনার জন বরং িনেচ ঘােসর oপর যাoয়া ভাল।
খািলপােয় হঁেট বড়ােনার জন চমৎকার যায়গা। সmবত রােদর জন লুবনা িনেচ যেত চাiেছ না।
eকটা sুটার eেস থামল eiসময় বািড়র গেটর সামেন। eকজন মাটামত লাক নামল সটা থেক। ভাড়া িমিটেয় িনেজi বাiের থেক হাত
গিলেয় ছাট গট খুেল ঢুকল ভতের। সাজা সামেন লুবনােক দেখ হঁাসল। লুবনা সামান মাথা নাড়ল। লাকটাo কান কথা না বেল গট খুেল
দয়া লাক যিদেক গেছ সিদেক চেল গল।
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al িকছুkন দঁািড়েয় থেকi ভতের ঢুকল oরা। তারপর লুবনার লাiেbরী দখেত গল কমল। oর ঘেরর পােশi। দরজা টেন বn করা
িছল। দরজা খুেল ঘের ঢুেক থ হেয় গল কমল।
চািরিদেক ধু বi আর বi।
িবশাল ঘর। চািরিদেক দয়াল জুেড় কােঠর আলমারী। সgিল ভিত বi। মেঝ থেক ছাদ পযn uচু সলফ। জানালার যায়গাটুকু ছাড়া eতটুকু
ফঁাকা নi দয়ােলর কানিদেক।
কান বািড়েত eত বi থাকেত পাের ভাবা যায় না।
লুবনা ভতের ঢুেক টিবেলর কােছ বড় eকটা চয়াের বসল। হলান দয়া চয়ার। বাঝা গল কমলেক তার iেcমত দখার সুেযাগ কের
িদেc। কমল সলেফর সামেন িদেয় ঘুের ঘুের দখেত r করল।
সবgেলা বiেয়র নাম পড়েতi কেয়কিদন লেগ যােব। ক িকেনেছ egেলা ? pথেম eকথাi মেন হল কমেলর।
লুবনার পেk কনা সmব না। কান eকজন মানুেষর পেki eত বi পছn কের কনা সmব না। িদেন দশটা কের সারাবছর িকনেলo eত বi
জমা হেব না। আর eধরেনর সংgহ তরী হেব না সারা জীবেনo। eখােন সব বi বাছাi করা।
লাiেbরীর মত সলেফ নাম লখা না থাকেলo কমল দখল eেকক ধরেনর বi eকসােথ কের রাখা। বিশরভাগi iংেরজী। সািহত , iিতহাস,
দশন, িবjান, িশlকলা সবধরেনর বi চােখ পরল oর।
ঘুের ঘুের eকসময় বাংলা বiেয়র সামেন eেস দঁাড়াল কমল। রবীndনাথ, নজrল, বি ম, মািনক, িবভুিত eেদর সব লখা রেয়েছ eখােন।
রচনাবলী। মেন হয় eকসােথ কনা। সতুলনায় নতুন লখকেদর বi কম। সামpিতক সমেয় বর হেয়েছ eমন গl uপন াস চােখ পরল না
কমেলর।
ঘুের দখল লুবনা তখেনা হলােনা চয়াের বেস চাখ বn কের আেছ। oর সামেন ঘেরর মাঝখােন পড়ার টিবল িঘের কেয়কটা কােঠর চয়ার।
দখা শষ কের eকসময় eেস eকটা চয়াের বসল কমল।
ঘরটা িনয়িমত ব বহার করা হয়। বn রাখেল ঘের eকধরেনর গn হয়, তা নi eখােন। মেঝয় খেয়ির রেঙর পিরcn কােপট। লুবনা িকংবা
aন কu হয়েতা পড়েত পড়েত kাn হেয় গেল ঘুমায় eঘেরi। eকিদেক ছাট eকটা খােট িবছানা পাতা। খাটটা eমনভােব ঢাকা য িকেসর
তরী বাঝা যােc না। িবছানার পােশ মেঝেত কেয়কটা বi রাখা। পড়ার টিবেল কেয়কটা বi। সুnর eকটা কলমদািন ভিত নানারকম কলম।
eকটা বড় শk কাগেজর বাk। সmবত eরমেধ লখার কাগজ। য-i িলখুক, কাগজকলম ব বহার কের। eঘের কিmuটার নi। চয়াের
বেস কলমদািনটা হােত িনল কমল। নেড়েচেড় দখেত লাগল।
লুবনা eখেনা চাখ খােলিন। কাথাo eতটুকু শb নi।
বািড়েত িক আর কu নi ?
গট খুেল দয়া alবয়সী লাকটা, মাটা লাকটা আর বুয়া ছাড়া আর কাuেক দখা যায়িন। oরা dজন বাধহয় বাগােনর পােশর ঘের থােক।
ছাটখাট eকটা বািড় সটা। মেনহেc তারা সখান থেক eিদেক খুবeকটা আেসনা। বুয়াo eকবার দখা িদেয় কাথাo চেল গেছ। eেকবাের
িন ুপ চািরিদক। বাiেরর শbo পৗছায় না ei ঘের।
eকসময় চাখ খুলল লুবনা। কমেলর িদেক তািকেয় হাসল।
‘ কমন ?’
‘ভাল। eত বi কান বািড়েত দিখিন।’ বলল কমল।
তারপর eকটু ঘুিরেয় p করল, ‘সব বi আপিন পেড়ন ?’
লুবনা িক যন ভাবল p টা েন। সময় িনল utর িদেত। বলল, ‘না। aেনক বi আমার ছাটেবলা থেকi দখিছ। তামার খুব ছাটেবলার
কথা মেন আেছ ?’
aবাক হল কমল। বলল, ‘খুব eকটা না।’
‘আমারo না।’ বলল লুবনা, ‘ ধু ei ঘরটার কথা মেন আেছ। সলফ থেক বi টেন টেন িনেচ ফলতাম। eখােন বসেলi যন দখেত
পাi।’
বেলi চুপ কের গল লুবনা।
িকছু eকটা ভাবেছ। িকছু eকটা মেন পেরেছ, সটাi ভাবেছ।
কমেলর খুব iেc হল িজেjস করেত, আর ক িছল তখন ? িন য়i তার বাবা-মা। eখন তারা কাথায় ? বািড়েত আর কu নi কন ?
লুবনা কখেনা তােদর কথা বেলনা কন ? oi মাটা লাকটা ক ? িন য়i সাধারন কােজর মানুষ না। তারসােথ eকটা কথাo বলল না কন
?
লুবনা চাখ নািমেয় বেস আেছ চুপ কের। কথা বলেত চাiেছ না। কমেলর িকছু িজেjস করা হল না। oর মনটা খারাপ হেয় গল।

রােত সাফায় হলান িদেয় েয় লুবনার কাছ থেক আনা বiটা দখিছল কমল। শাn িফেরেছ িকছুkন আেগ। মাt খাoয়াদাoয়া সেরেছ।
কমলেক আেরকবার মেন কিরেয় িদেয় রােতর aিভযােনর কথা। eখন ভতর থেক eেস আেরক সাফায় বসল। কমলেক বলল, ‘ তরী হেয়
ন, সময় হেয় আসেছ।’
কমল বiটা সখােনi সাফায় রেখ uেঠ বসল। তারপর ভতের চেল গল। পাষাক পাlােনার দরকার নi। ভতেরর ঘর থেক জুতা হােত
িফের eেস সাফায় বেস জুতা পােয় িদেত লাগল। শাn বiটা হােত িনেয় দখেছ। পাতা ulােত ulােত p করল, ‘কার বi ?’
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কমল বলল, ‘লুবনা আপার।’
শাn বলল, ‘ভাল, কাথায় িগেয়িছিল dজন ?’
কমল বলল, ‘ কাথাo না। oনার বাসায়।’
শাn িজেjস করল, ‘িক দখিল ?’
কমল বলল, ‘খুব সুnর বাড়ী। aেনক বড়।’
শাn বলল, ‘hঁ, স তা বাঝাi যায়।’
শাnর িদেক eকবার তাকাল কমল। লুবনা ধনী eবং সৗিখন সটা তার পাষাক-আষাক চালচলন দেখ, কথা েন বাঝাi যায়। আর য
গািড়টা চািলেয় বড়ায় সটাo aেনক দামী। iটািলয়ান। কােজi বািড়টাo বড় হেব eটাi তা sাভািবক।
স aন কথায় গল। বলল, ‘িক বেলেছ জােনা ?’
শাn বলল, ‘ তােক বেলেছ ?’
জুতার িফতা বঁাধেত বঁাধেত কমল aবাক হেয় মুখ তুলল, ‘হঁ া। আিমi তা িছলাম।’
শাn বলল, ‘তাহেল আিম জানব িক কের ?’
কমল গােয় মাখল না সটা। বলল, ‘বেলেছ তুিম যিদ আপিন কের বল তাহেল তামার সােথ কথা বলেব না।’
eবার শাnর aবাক হoয়ার পালা। বলল, ‘িক করেত হেব ?’
কমল বলল, ‘তুিম কের বলেব। ছাট তা-’
eকটু ভাবল শাn। তারপর বলল, ‘hঁ, তুi বলেলo হয়। বুিdেত তার সমানi হেব।’
কমল হঁেস ফলল। বলল, ‘মেন হয় খুশীi হেব।’
বেল জুতার িফতা বঁাধা শষ কের uেঠ দঁাড়াল কমল। ঘিড়র িদেক তািকেয় িজেjস করল, ‘eখনi যােব?’
শাno তাকাল ঘিড়র িদেক। বলল, ‘চল। eকটা জ ােকট গােয় িদেয় ন, ঠাnা আেছ বাiের। বৃি o হেত পাের।’

বৃি না eেলo আকাশ eেকবাের থমথেম হেয় আেছ। ঘনঘন িবd ত চমকােc। খুব বিশ রাত হয়িন, তবুo রাsায় লাকজন কেম গেছ
eেকবাের। aিধকাংশ বািড়র আেলা িনেভ গেছ। মুল রাsার সািডয়াম ল াmgেলা jলেছ aেনক dের dের। eকটা কের বাদ িদেয়।
মাটরসাiেকেল শাnর িপছেন বেস ঢাকার ei চহারা adুত মেন হল কমেলর কােছ। হৈচ ভীরভা া নi, রাsায় থেম থাকা নi, গািড়র
হন, লাকজেনর চঁচােমিচ নi। িঠক কাথায় যেত হেব আেগi েনেছ কমল। আিজমপুর রাড িদেয় বকিসবাজােরর কােছ। oর মেন হল
eমন aবsা সবসময় থাকেল iেc করেলi পুেরা ঢাকা শহরটা ঘুের আসা যায়।
eকটা ছা গিলর মাথায় মাটরসাiেকল থামাল শাn। রাsার eকপােশ সাiেকল াn কের নেম দঁাড়াল dজন। নেম রাsার লাকজন দখল
eকবার। uেlখ করার মত লাকজন বাiের নi। dেয়কজন পথচারী হঁেট চেলেছ। কান কারেন হয়েতা দরী কের ফেলেছ, eখন drত পা
চািলেয় যােc। মােঝমােঝ গািড় চলেছ ধু, আর deকটা িরkা। আবহাoয়া ভালনা বেলi eমন হেয়েছ, মেন করল কমল। ঝড় বৃি র সময়
eখন। গতকালi ঝেড় aেনক গাছপালা ভেঙ রাsায় পেড়িছল। িবd েতর তার িছঁেড় dঘটনাo ঘেটেছ।
eখােন রাsার পােশর aিধকাংশ দাকান বn হেয় গেছ। eিদেক eমিনেতi দাকানপাট কম, লাক চলাচলo কম। কমলেদর কােজর জন
eেকবাের uপযুk পিরেবশ।
শাn হাত তুেল গিলর ভতর িতনতলা eকটা বািড় দিখেয় িদল কমলেক। oটাi তােদর লk স'ল। কমল ভালভােব eকবার দেখ িনল সটা।
হলুদ রেঙর পুরােনা িবিlং। বশ aেনকখািন যায়গা িনেয়। িনচু pাচীর িদেয় ঘরা। িভতের aেনকখািন ফঁাকা যায়গা পিরেয় মুল ভবন। সখােন
eকটা মsবড় আমগাছ। কেয়কটা নািরেকল গাছ। শাn সিদেক তািকেয় aেপkা করেছ। মেনহয় বািড়টা দেখ আnাজ করার চ া করেছ
িভতের লাকজন িক করেত পাের।
‘ হােসন ভাiেক কাথায় পাঠােল ?’ িজেjস করল কমল।
শাn বলল, ‘aন যায়গায়। তার ভয় করেছ ?’
কমল বলল, ‘নাh।’
শাn হাতঘিড়টা দখল। আেলা কম। ক কের দখেত হয়। বলল, ‘িহেসেব গড়িমল না হেল ঘnাখােনেকর মেধ গািড়েত কের চালান যাoয়ার
কথা। হােসন oটােক ধরেব যায়গামত। আিম তার আেগi ঢুকব বািড়েত। গািড় বর হেলi তুi হােসনেক িসগন াল িদিব। eটা তার কােছ
রাখ।’
শাn পেকট থেক তার মাবাiল ফানটা বর কের কমলেক িদল। কমল সটা হােত িনেয় রাখল িকছুkন, তারপর জ ােকেটর পেকেট ঢুকাল।
চন দয়া পেকট। ঢুিকেয় চন আটেক িদল।
শাn আেরকবার সাবধান করল কমলেক, ‘eিদক oিদক ঘারােফরা করিব আর লk রাখিব। সাদা রেঙর মাiেkাবাস। দিখস রাsার লাকজন
যন তােক সেnহ না কের।’
কমল মাথা নেড় হঁ া বলল। eকাজ স রp কেরেছ ভালভােবi।
‘আিম যাi। সাবধােন থািকস।’
বেল শাn চেল গল গিলর anকােরর ভতর। কমল প ােnর dপেকেট হাত ঢুিকেয় aন িদেক তািকেয় মুেখ aন মনsভাব ফুিটেয় তুেল আেসআেস- হঁাটেত লাগল ফুটপাথ িদেয়।
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রাsায় লাকজন, গািড় খুব কম। সাজা সামেনর িদেক বশ িকছুটা হঁেট eকটা ছাট চােয়র দাকান পযn চেল গল কমল। সামেনর বে
dজন বেস চা খােc। িনতাni গরীব লাক। দাকােনর িদেক মুখ কের বেসেছ বেল মুখ দখা যােc না কােরাi। দাকােন iেলকি িসিট নi,
সামেনর িদেক থেক যটুকু আেলা আেস তােতi কাজ চালােc দাকানদার। িনেজ কান আেলার ব বsা কেরিন।
সখােন eকটু থেম ঘুের আবার িবপরীত িদেক আসেত r করল কমল। আেগর যায়গায় eেস থামল। মাড় থেক বািড়র eকপাশ কানাকুিন
িদক দখা যায়। িতনতলা বািড়টা আেরকবার ভাল কের দখল কমল। দাতলার eবং িনচতলার ঘরgেলায় আেলা jলেছ। কঁােচর জানালা পদা
িদেয় ঢাকা। িতনতলা anকার।
লাকজেনর চাখ eিড়েয় ঢুেক ছিব তুলেব িকভােব ? eকবার ভাবল স। বািড়টা মােটi িসেনমায় দখােনা কারখানার মত না। eেকবােরi
আবািসক বািড়। জানালার বাiের থেক ছিব uঠােনার চ া করেল aন বািড়র লাক দখেত পােব। তাছাড়া পদা িদেয় ঢাকা।
িকছু eকটা ব বsা কেরেছ িন য়i। নাহেল ছিব uঠােনা যােব িনি ত হেয় eখােন আসত না। কমল আবার তাকাল রাsার িদেক।
eকটা গাড়ী eিগেয় আসেছ। গিত কমাল সটা। eকসময় সটা eেস থামল ফুটপােথর গা ঘঁেস। কমল যখােন দঁািড়েয় আেছ তার পেনর-িবশ
গজ িপছেন। কমল eকটু িপিছেয় anকােরর িদেক সের গল, তারপর গািড়টার িদেক তাকাল।
r কুচঁ েক গল oর। কu oঠানামা কেরিন সখােন। গািড়েত anকাের বেস আেছ কu, বাঝা যােc। মুখ দখা যােc না। িকnt স গািড়
িচনেত পেরেছ। লুবনার গািড়। সi adুত ধরেনর d িত ছড়ােনা সাদা রঙ।
ভতের সmবত স-i। সব ভnুল কের দেব না- তা ?
হতবাক হেয় কমল তািকেয় থাকল সিদেক। তার কাছ থেক সময়, যায়গা সব জেন িনেয়েছ িকভােব িকভােব। চ া কেরo না বেল পােরিন
কমল। oর মেনo হয়িন eতরােত eকা eকা eেস হািজর হেত পাের eখােন।
তািকেয় থাকল কমল। গািড়েত য-i থাকুক, চুপ কের বেস আেছ। বেসi থাকল কেয়ক মুhত। িন য়i তােক দেখেছ। তারপর eকসময়
আেস- কের গািড়র দরজা খুেল গল। প াn-সাট eবং খােটা জ ােকট পরা, টুিপ মাথায় eকজন যুবক নেম বাiের দঁাড়াল। গািড়র দরজা বn
কের সখােনi দঁািড়েয় জ ােকেটর পেকেট হাত িদেয় সাজা তাকাল কমেলর িদেক। তারপর eিগেয় আসেত r করল কমেলর িদেক।
eেকবাের কমেলর কােছ। eেসi িনচু গলায় িজেjস করল, ‘ কমন চলেছ গােয়nাগীির ?’
পিরsার লুবনার কn। পাষাক পাlােলo গলার sর eকi থেক গেছ।
রাsার আেলা পেরেছ গােলর ডানিদেক। সi আেলায় কমল ভালভােব দখল oেক। নােকর িনেচ গঁাফ লািগেয়েছ, চুলgেলা ভঁাজ কের ঢেক
রেখেছ টুিপর িনেচ। পড়েন ছেলেদর মত পাষাক। al আেলায় মেয় বেল চনা যােব না।
oেদর কাছাকািছ কu নi। তবুo কমল ঠােটর oপর আঙুল eেন ’sস’ বেল তােক চুপ করাল। anত গািড় দখা পযn কান ঘটনা ঘটােনা
চলেব না। গািড় বর হেল হােসনেক জািনেয় দয়া। ব াস, তার কাজ শষ।
লুবনা বাকার মত দঁািড়েয় আেছ। বুঝেত পারেছনা িক হেc। কমল eকা দঁািড়েয় আেছ কন ? আেশপােশ কu নi তবুo কমল কথা বলেত
িনেষধ করেছ কন ? মাটরসাiেকল দখা যােc, তার মািলক কাথায় ?
কমল গািড়র িদেক iি ত করল।
লুবনা তখনo যন বুঝল না কমল িক বলেছ। স গািড়র িদেক তািকেয় আবার কমেলর িদেক তাকাল। কমল িক জানেত চাiেছ স oখােন গািড়
রেখেছ কন ? নািক স গািড় eেনেছ কন ? গািড় ছাড়া স আসেব িকভােব ?
িক করেব িঠক করেত না পের স কমলেক iি ত করল গািড়েত আসার। বাঝা যােc eখােন দঁািড়েয় কথা বলা যােব না। গািড়েত বসেল
িজেjস করা যােব।
কমল drত আেরকবার তার দািয়েtর কথা মেন করল। সাদা রেঙর মাiেkাবাস। বর হেলi হােসনেক ফান করেত হেব। রাsায় eভােব
দঁািড়েয় থাকার চেয় গািড়েত বেস কাজটা করা সহজ। সােথসােথ স পা বাড়াল গািড়র িদেক।
াiিভং িসেট বেস কথা r করল লুবনাi। রীিতমত িফসিফস কের িজেjস করল, ‘িক হেc eখন ?’
কমল বলল, ‘eটাi oষুেধর কারখানা। eখােন প ািকং হয়। oষুেধর চালান যােব eখান থেক। মাiেkাবাস। সাদা রেঙর। ভাiয়া ভতের গেছ
ছিব তুলেত।’
‘তারপর ?’
‘oষুেধর গািড় বাiের গেল ধরা হেব।’
‘িকভােব ?’
aবাক হল কমল, ‘িকভােব মােন ?’
লুবনা aবাক হেয় বলল, ‘গািড়র িপছেন িক দৗেড় যােব?’
কমল তাড়াতািড় বলল, ‘িপছেন যেত হেব না। যায়গামত গেল ধরা হেব। হােসন ভাi aেপkা করেছ সজন ।’
‘hঁ।’
পিরকlনা িক তা যন বুঝেত পারল লুবনা। তারপরi মেন হল তােদর করনীয়। িজেjস করল, ‘আমরা িক করব ?’
‘িকছু না।’
থ হেয় কমেলর িদেক চেয় থাকল লুবনা। যখন মুখ খুলল তখন িব য় pকাশ পল তার কথায়, ‘িকছু না মােন ? আমােদর সামেন িদেয় চেল
যােব আর িকছু করব না। তািকেয় তািকেয় দখব ?’
‘ সটাi কাজ ।’
হতভm হেয় বেস থাকল লুবনা। িক বলেব তাo যন খুেঁ জ পল না।

Hosted: www.boi-mela.com

50

oেদর সামেন িদেয় eকদল aপরাধী aৈবধ িজিনষ িনেয় চেল যােব। আর তারা িকছুi করেব না। চােখ দেখ, সবিকছু জেন সটা হেত দেব
?
িসdাn িনেত বিশ সময় ন করল না স। সাজা হেয় বসল। তারপর কমলেক হতচিকত কের তার মত জানাল।
‘hহ, দখ িক কির।’
ি য়ািরং hiেল হাত রেখ রাsার িদেক তাকাল লুবনা। কমল আঁতেক uঠল েন। িক করেব ei মেয় ?
‘িক করেবন ?’ িজেjস করল স।
‘বলব না। তামরা আমােক িকছু বল?’ eবার রীিতমত aিভেযাগ করল লুবনা।
‘আh, eখােন eকটা পিরকlনা আেছ।’ বুঝােনার ভি েত বলল কমল, ‘ভাiয়া ভতের আেছ, oরা যখােন যােব সখােন হােসন ভাi আেছ।
মাঝখােন eিদক সিদক হেল সমস া হেব।’
লুবনা gম হেয় বেস থাকল িকছুkন।
িক করা িঠক হেব eখন। কমেলর কথা েন চুপ কের বেস থাকা ? oেদর যেত দয়া ? নািক িনেজরাi aন িকছু করার চ া করা ?
eতdর eেস িপিছেয় যাoয়ার p i oেঠ না। আর নােকর সামেন িদেয় aপরাধী চেল যােব সটা িক সহ হয় ?
স বলল, ‘aত সহেজ ছেড় দব না। গািড় বর হেলi ধাoয়া করব। সিদন দখেল না িকভােব ধাoয়া করেত হয়।’
তােক থামােনার চ া করল কমল, ‘সব gবেলট হেয় যােব।’
লুবনা বলল, ‘িকcু হেব না। তুিম চুপ কের দখ িক কির। আিম িক ছাট মানুষ ?’
কমেলর িদেক তািকেয় দখল লুবনা। কমল হতভm হেয় তািকেয় আেছ তার িদেক। দেখ লুবনা মুচিক হাসল। কমলেক দিখেয় তার নকল
গঁােফ তা িদল eকবার। eখন কাজ হেব তার icায়।
পিরিস'িতর oপর oর কান িনয়ntন নi, ভাবল কমল। eটা িনি ত, ei মেয় কথা পাlােব না। যা বলেছ তাi করেব।
সামেনর িদেক তািকেয় বেস থাকল কমল। বেস থেকi গিলর মাথা দখেত পােc। oi গিল থেক য কান সময় বর হেব গািড়টা।
drত িচnা করেছ কমল। িকছু eকটা করেত হেব।
আরিকছু না হেল anত ভাiয়ােক জানােত হেব। নয়ত তার য পিরকlনা সটা ভেস- যােব। eভােব গািড়টােক ধাoয়া কের চেল গেল শাn
জানেতo পারেব না। বর হেয় খুজ
ঁ েব তােক।
শষ পযn জানােনার িদেকi গল স। দিখi না িক হয়। লুবনার িদেক ঘুের িজেjস করল, ‘কাগজ-কলম আেছ ?’
‘ কন ?’ aবাক হল লুবনা।
কমল জানাল, ‘eকটা কাগেজ িলেখ মাটরসাiেকেলর কােছ রেখ যাi। সটা দেখ জানেত পারেব িক হেয়েছ।’
‘oখােন আেছ।’
সামেন eকটা চামড়ার ছাট বাk দিখেয় িদল লুবনা। কমল ঢাকনা খুেল ছাট eকটা প াড আর কলম বর করল। anকােরi প ােডর pথম
পাতায় িলখল। তারপর সটা িছঁেড় পেকেট ঢুকাল। দরজা খুেল বাiের eকপা রাখল।
তkুিন সাদা eকটা মাiেkাবাস বর হল গিল থেক।
লুবনা শীস িদেয়েছ। সামেন তাকােতi কমল দখল গািড়টা। কানসেnহ নi eটাi সi গািড়। লুবনা eরi মেধ গািড়েত াট িদেয়েছ।
কমল দরজা বn কের িদল। নামা হল না। eরপর িক হেব ক জােন ?
সাদা গািড়টা বর হেয় রাsার oপাের িগেয় ঘুেরেছ। eখন oেদর িপছন িদেক যােc। বশ িকছুটা যেত িদল লুবনা গািড়টােক। তারপর তার
গািড় ঘুরাল সিদেক। eকটু পরi সাজা রাsায় কমল দখেত পল সামেনর গািড়টা eিগেয় যােc। কমল পেকট থেক মাবাiল ফানটা বর
কের হােত িনল। হােসন ভাiেক জানােনা যাক। anত eকাজটা িঠকমত হাক।
সামেনর মাiেkাবাস ফঁাকা রাsা িদেয় সাজা eিগেয় যােc। রাsা ফঁাকা পেয় sাভািবেকর চেয় drত চলেছ। তার বশ িকছুটা িপছেন
কমলেদর গািড়। হডলাiট িনভােনা। সামেনর গািড়টােক হারােত দেব না লুবনা, বুেঝ গেছ কমল। e যন eক মজার খলা। কতটুকু dরেt
থাকেল oেদর সেnহ eড়ােনা যায় বুেঝ গেছ। আর সিত i গািড় চালােনার দkতা আেছ oর।
সামেনর গািড় সাজা রাsা িদেয় চলেছ তা চলেছi। eকবােরর জন o কানিদেক বঁাক নয়িন। eেকবাের সাজা চলেছ। eকসময় শহর থেক
বাiের eেস গল oরা। dধােরর বািড়ঘর ছািড়েয় ফঁাকা রাsায় eেস পড়ল গািড়dেটা।
কান যায়গা eটা ?
চনার চ া করল কমল। গাবতলী বাস টািমনাল চেন স। সটা ছািড়েয় তুরাগ নদীর bীজ পিরেয় আিমনবাজার পিরেয় eেসেছ বশ কেয়ক
িমিনট। সাজা সাভােরর িদেক eিগেয় যােc। আর কতdর যােব ?
ভরসার কথা eকটাi, গািড়টা কাথায় যােব জােন হােসন ভাi। স aেপkা কের আেছ সখােন। হয়ত আেরা লাকজন আেছ সােথ। eকবার
তার কােছ পৗছােত পারেল আর ভেয়র িকছু নi।
dেটা গািড়র dরt eখন aেনকখািন। মােঝ মােঝ লংrেটর drতগিতর বাস আর াক ছাড়া আর কান গািড় চােখ পেড়িন কমেলর। হঠাৎ
কেরi সামেনর গািড়টা হাioেয় ছেড় বামিদেক বঁাক িনল। ছাট eকটা রাsায় ঢুেকেছ।
গিত কমাল লুবনা। সo বােম ঘুরাল তার গািড়। তখনi শb শানা গল সামেন। সােথসােথ সামেনর গািড়র গিত কমেত r করল।
মুhেতর মেধ bক করল লুবনা। eেকবাের থািমেয় িদল পেথর ধাের। কমল িকছু বুেঝ oঠার আেগi রাsার eকপােশ িনেয় ফলল। সাধারন
গািড়র সােথ দািম গািড়র পাথক িক বুঝল কমল। bক করার সােথসােথ থেমেছ।
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গািড়েত বেসi oরা দখল সামেনর গািড় থেম আেছ। মুল রাsা থেক ভতের বেল eেকবােরi ফঁাকা ei রাsা। রাsা থেক বামিদেক িকছুটা
dের eকটা বািড়র সামেন লmা বঁােশর মাথায় ঝুলােনা eকটা iেলকি ক বাl jলেছ। তারi সামান আেলা eেস পেড়েছ সামেনর গািড়র
কােছ। ei যায়গাটা স তুলনায় aেনকটাi anকার।
সামেনর গািড়েত কান নড়াচড়া নi। কu নামেছ না সখান থেক। িকছুkন aেপkা কেরo যখন সামেনর গািড় চালু হল না তখন লুবনা
গািড়টােক আেরকটু সামেন িনেয় গল। uঁচু কের iট সাজােনা রাsার পােশ। মেনহয় eখান থেকi িবিk কের। আবহাoয়া খারাপ দেখi হয়ত
iেটর মািলক চেল গেছ। লুবনা তার গািড় eেন ফলল iেটর আড়ােল। eখন oিদক থেক তাকােলo দখা যােব না ei গািড়। oরা গািড়েত
বেসi সামেনর গািড়র eকপাশ দখেত পােc।
‘পাংচার মেন হয়।’ িফসিফস করল লুবনা।
utর না িদেয় কমল তািকেয় থাকল সামেনর িদেক।
বিশkন aেপkা করেত হল না। eকটুপর সামেনর গািড় থেক াiভার নামল। আেরকিদেকর দরজা িদেয় আেরকজন লাক। গািড়র িপছেন
eেস দঁাড়াল। পছেনর ডানিদেকর চাকার কােছ eেস দঁািড়েয়েছ dজন। eকটু পরi দখা গল াiভার uবু হেয় বেস দখেছ গািড়র িপছেনর
চাকা।
তারমােন চাকায় কান সমস া। শb যখন হেয়েছ তখন মেনহয় eেকবােরi ফঁেস গেছ oটা।
চাকাটা দেখ িনেয় াiভার uেঠ দঁাড়াল। dজন সখােনi দঁািড়েয় কথা বলেছ িনেজেদর মেধ । aন লাকটা রেগ লািথ মারল গািড়র চাকায়।
‘eখন ?’ চাপা গলায় িজেjস করল লুবনা।
‘ দিখ িক কের।’ eকi ভােব utর িদল কমল।
লুবনা বলল, ‘ গােয়nােক ফান কর।’
কমল বলল, ‘ ফান আমার কােছ।’
লুবনা যন eেকবােরi আশা কেরিন সটা। aবাক হেয় দখল কমলেক। তারপর আবার dজেন তাকাল সামেনর িদেক।
িকছু eকটা বুিd বর করেত হেব। িকছু eকটা করেত হেব তােদরেক।
পেকট থেক ফানটা বর করল কমল। বলল, ‘আcা, হােসন ভাiেক জানাi আেগ।’
anত eকটা করার মত কাজ পল কমল। ফান করল হােসনেক। বলল, ‘ হােসন ভাi, আিম কমল। মাiেkাবাসটা ন হেয় গেছ। পাংচার
মেনহয়। থেম আেছ . . আিমন বাজার থেক মাiল খােনক হেব, লােkর বড় িবjাপন আেছ তার পাশ িদেয় বামিদেক। . eখনo িঠক করেছ
না। দঁািড়েয় দঁািড়েয় দখেছ। . . হঁ া, িক যন বর করেছ। চাকা পাlােব মেন হয়- ’
কথা শষ কের oিদেকর কথা নল িকছুkন। তারপর ফানটা পেকেট রাখল কমল। লুবনা কান খাড়া কের নেছ সব কথা। হােসেনর বলা
কথা স নেত পায়িন। কমেলর বলার aেপkা করেছ।
কমল ফান রেখ তাড়াতািড় বলল,‘আমােদরেক চেল যেত বেলেছ। হােসন ভাi চেল আসেব eখােন।’
‘oেদর িক হেব ?’ িজেjস করল লুবনা।
কমল বলল, ‘ হােসন ভাi eেস পড়েব তা। eকটা িকছু করেব।’
রীিতমত aবাক হল লুবনা, ‘আমরা দখব না! eখােন বেস থািক।’
কমল বুঝােত চ া করল, ‘আমােক খুজ
ঁ েব য ? ভাiয়া জােননা িকছু।’
eকটু সময় লাগল লুবনার কথাটা বুঝেত। তারপরi হািস খেল গল তার চােখমুেখ। বলল, ‘খুজ
ঁ ক
ু । গােয়nার কাজi তা খঁাজা। খুেঁ জ খুেঁ জ
eখােন চেল আসুক।’
কমল aবাক হেয় তািকেয় থাকল তার িদেক। আসেলi eেকবাের বাকা ei মেয়। oেদর সামেন eকটু dেরi dজন খারাপ লাক, বাiের
খারাপ আবহাoয়া, রাত dপুর, aপিরিচত যায়গা, আর eরi মেধ oরা dজন। eকজন িকেশার আর eকজন মেয়। কতটা িবপদ হেত পাের
কান ধারনাi নi। কমল কােনা যুিkেত িবচার করেত পারল না লুবনার ei আচরন। কানরকম ভয় নi oর মেন। সামেন dজন aপরাধী
নকল িজিনষ িনেয় যােc, সখােন িক হয় তা যন দখেতi হেব তােক।
মেন হয় জীবেন কখেনাi সিত কােরর িবপেদ পেড়িন।
গিল থেক বর হেয় রাsায় eেস দঁাড়াল শাn। কমেলর থাকার কথা eখােনi। oেক না দেখ খঁােজ চািরিদেক তাকাল। রাsায় যতdর দখা
যায় কাথাo দখা যােcনা।
মাটরসাiেকলটা আেগর যায়গােতi রেয়েছ। সখােন eেস দাড়াল।
িকছুkন সখােনi দঁািড়েয় aেপkা করল শাn। কমল আেশপােশ anকাের কাথাo থাকেল তােক দখেত পােব, দেখ চেল আসেব। াn
করা মাটরসাiেকেলর oপর বেস aেপkা করেত থাকল। িমিনট পঁােচক aেপkা কেরo কাজ হল না। কমেলর দখা নi।
ফুটপােতর িদেক তাকাল শাn। কমল িন য়i রাsা পার হেয় oিদেক যায়িন। মাটরসাiেকল গিলর যিদেক সিদেকi কাথাo আেছ। বশ
িকছুটা হঁেট গল স ডানিদেক, ঘুের আবার িফরল আেগর যায়গায়।
আ য - গল কাথায় ?
anকােরর মেধ চািরিদেক তািকেয় কমলেক খঁাজার চ া করল। deকজন লাক হঁেট যােc রাsা িদেয়। রাsার লাকজনেক ভালভােব
দখল। dর থেকi বাঝা যায় pেত েকi বড় মানুষ। কমেলর চেয় aেনক লmা।
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আবার সামেনর িদেক হঁেট চােয়র দাকানটার কােছ গল শাn। মেন হেc বn করেব eখন। কu নi দাকানী ছাড়া। শাnেক দেখ িজjাসু
দৃি েত তাকাল। হয়ত ভাবল তার শষ খেdর। চহারা দেখ বাঝা যােc স asাভািবক কান ঘটনা দেখিন। কান কথা না বেল শাn ঘুের
িবপরীত িদেক হঁাটেত r করল।
আর aেপkা কের চুপ কের থাকা যায় না। খঁাজ করা দরকার।
হঁাটেত হঁাটেত মাটরসাiেকল পিরেয় গিলর মুখ পিরেয় eকটা খালা দাকােনর সামেন দঁাড়াল। oষুেধর দাকান। eকটা িটন রাখা আেছ
বাiের, তােত লখা ফান করা যায়।
ভতের ঢুেক গল শাn। kতা eকজনo নi। eকজন িবেkতা রেয়েছ ধু। িকছু eকটা দখিছল মেনােযাগ িদেয়। শাn ঢাকায় থতমত খল।
শাn eিগেয় গল তার িদেক।
‘ekিকuজ িম- eকটা ফান করা যােব ?’
‘ মাবাiল না িটeনিট ?’ গলা পিরsার কের িজেjস করল লাকটা।
‘ মাবাiল।’
‘eক িমিনট 5 টাকা।’
মেনহয় eমােজিn চাজ। aন সময় pিত িমিনট িতন টাকা কের নয়। বাiের বড় কের লখা আেছ। রািজ হেত হল তােক।
‘িঠক আেছ।’
‘নাmার ?’
‘আমােক িদন, আিম করিছ।’
িবেkতা তার িদেক ফান eিগেয় িদল। শাn তার মাবাiেলর নাmাের কল করল। কমল ধরল সােথ সােথ।
‘হঁ া কমল, তুi কাথায় ?’
কমল চাপাsের কথা বলেছ। নেত নেত r কঁাচকাল শাnর।
‘যায়গাটা িঠক কের বল . . আcা . . আcা, িঠক আেছ, আিম আসিছ। oখােনi থািকস।’
ফানটা রেখ drতহােত পেকট থেক মািনব াগ বর করল শাn। দশটাকার নাট িদেয় বািক টাকা ফরত নয়ার জন o দির করল না।
eকলােফ িগেয় মাটরসাiেকেল uেঠ বসল।
সামেনর লাকgেলা জ াক লািগেয়েছ। চাকা পাlােব। eকটু uচু হেয় আেছ গািড়র িপছনিদক। াiভার র িদেয় নাট খুলেছ। পােশ দঁািড়েয়
আেছ aপর লাকটা। aনবরত কথা বলেছ াiভােরর সােথ। কথা না নেলo হাত নাড়ােনা, a ভি দখেত পােc oরা। কান ঘটনার বননা
িদেc স। াiভারটা সায় িদেc িকনা বাঝা যােc না। স বেস পেরেছ মািটেত। নাট খালা eমিনেতi ক কর কাজ, তার oপর al আেলা।
oেদর কােছ সmবত টচজািতয় িকছু নi। কাজ করেত রীিতমত গলদঘম হেc াiভার। dর থেকi বুঝেত পারেছ কমল।
িকnt সহানুভুিত দখােনার সময় স পল না। খুট কের শb হল। তার সি দরজা খুেলেছ।
‘ দেখ আিস।’ নামার uেd াগ িনল লুবনা।
‘না।’ সােথসােথ oর হাত চেপ ধরল কমল।
চমেক ঘুের তাকাল লুবনা। aবাক হেয় তািকেয় থাকল। কমল eমনভােব হাত টেন ধেরেছ যন িকছুেতi নামেত না পাের।
কমেলর কারন ব াখ া করল, ‘oরা খারাপ লাক। যিদ িপsল থােক ?’
িকছুkন কথা যাগাল না লুবনার মুেখ। সাজা হেয় বসল িসেট। কমল িঠক কথাi বেলেছ। তারপর কমেলর িদেক ঘুের িজেjস করল, ‘ তামার
কােছ িপsল নi?’
কমল মাথা নেড় না বলল।
হতাস হেয় িসেট হলান িদেয় বসল লুবনা। বলল, ‘ গােয়nার সােথ িপsল রাখেত হয়। খারাপ মানুষ িনেয়i তা কারবার।’
িকছুkন gম হেয় বেস থাকল স। তারপর আবার তৎপর হল। িনচু হেয় হাত বাড়াল। পােয়র কােছ কাথাo থেক eকটা ফুটখােনক লmা রড
বর করল। বাম হােতর তালুেত dেটা বািড় মের দখল। কমেলর িদেক তািকেয় হাসল। বলল, ‘ দখািc মজা। হােতর মেধ পেয় ছেড় দব
?’
eবাের থামােনার আেগi আেস- কের দরজা খুেল স নেম গল।
হতভm হেয় বেস থাকল কমল। জার করা যােc না। eিদেক শb হেল টর পােব oরা। eিদেক ei aিত uৎসাহী মেয় কান কথাi নেত
চায় না। িক িবপদ ডেক আনেব ক জােন ?
লুবনা নেম গািড়র িপছন িদক িদেয়, iেটর পঁাজা ঘুের anকাের ফুটপােথর িদেক eেগাল। eেক ফুটপাথ না বেল রাsার ধার বলাi ভাল। মুল
রাsার পরi কঁাচামািট। রাsার পরi ঢালু যায়গা। deকটা ঘর যা আেছ সবi রাsা থেক বশ িকছুটা dের, িনচুেত।
বেস থেকi কমল দখল লুবনা রাsার ধার িদেয় সাবধােন eেগােc সামেনর গািড়র িদেক। হাত িপছন িদেক, হােত রড। oরা dজন কােজ
ব s। eকজন চাকার নাট খুলেছ, আেরকজন eিদেক িপছন িফের দঁািড়েয় দখেছ।
আেস- কের দরজা খুেল নামল কমল। আর eখােন বেস থাকা যায় না। িকছু eকটা ঘটেত যােc eখনi। হােসন বা শাn আসার আেগi।
সাবধােন সo eেগােত লাগল সামেনর িদেক।
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গািড়র aন পাশ িদেয় ঘুের সামেন চেল গেছ লুবনা। সখান থেক দখেছ oেদর কাজ। eখেনা oরা দেখিন তােক। াiভারটা রেগ গেছ।
aপর লাকটােক িনেজর িবরিkর কথা শানােc। aপর লাকটা তােক সামলাবার চ া করেছ। বুঝ িদেc তােক। কথা বলেত বলেত মুখ
তুেলi দখেত পল লুবনােক।
eকমুhত কান কথা জাগাল না তার মুেখ। হা কের চেয় থাকল। তারপরi ধমেক uঠল স।
‘e াi, ক ?’
লুবনা সাজা তাকাল তার িদেক। তারপর dপা eিগেয় রাsায় দঁাড়াল। eখন আর লুকােনার িকছু নi। যা হেব সামনাসামিন।
াiভারo ততkেন uেঠ দঁািড়েয়েছ। তার হােত নাট খালার লmা র । dজেন মুখ চাoয়া চাoিয় করল।
লুবনা রডসহ হাত িপছেন রেখ আেরক হাত কামেড় রেখ সহজ ভি েত দঁাড়াল। ei সুেযােগ কমল drত কােছ চেল eল, গািড়টার িঠক
িপছেন।
‘িক হেয়েছ ?’ sাভািবকভােবi িজেjস করল লুবনা।
‘িক দরকার ?’ লাকটা ঝঁািঝেয় uঠল।
লুবনা রডসহ হাত সামেন eেন রড িদেয় গািড়র পােশর িদেক কঁােচ dেটা টাকা িদল। r নাচাল।
‘গািড়েত িক?’
আবার মুখ চাoয়া চাoিয় করল dজন। িবপদ। গািড়র িজিনেষর খঁাজ কের কন?
লুবনােক মেয় বেল িচনেত পেরেছ িকনা বাঝা যােcনা। হয়ত ভেবেছ চঁাদাবাজ জািতয় িকছু। রাsায় গািড় থেম আেছ দেখ ধাnাবািজ
করেত eেসেছ।
াiভারেক কনুi িদেয় খঁাচা মারল aন লাকটা। iি ত বুঝল াiভার। সামেন য আেছ স eকা, হােত ast বলেত eকটা ছাট রড।
াiভার র টা শk কের ধের dপা সামেন বাড়ল। লুবনার সময় লাগল না সটা বুঝেত। সo তরী হল। তার রডটা ধরল শkভােব। ধের
eেগােত লাগল।
কমল আেরকপা সামেন eেগাল।
লুবনা eবং াiভার dজেনi astহােত সামনাসামিন। সুেযাগ খুজ
ঁ েছ মারার। dজেনi জােন eকটা ঘঁা খেল আর uঠেত হেব না।
লুবনাi pথেম চ া করল oর মাথায় মারার। হঠাৎ কেরi eকপা সামেন eেস রড চালাল। সােথ সােথ লাকটাo তার র চালাল। ঠং কের
শb হল dজেনর লাহার সংঘেষ।
লুবনার হাত থেক রডটা িছটেক পেড় গল মািটেত। গািড়র সােথ ধাkা খেয় পড়ল লুবনার পােয়র কােছ। oর হােতo ঝঁাকুিন লেগেছ pচn।
কানমেত হাত ঝেড় ব থা সাড়ােনার চ া করেত করেত স dহােত মুিঠ পাকাল। eবার খািল হােতi লড়াi।
লাকটাo তার ast হােত তরী। eকটু eকটু কের সামেন eেগােc। হঠাৎ কেরi মারার জন হাত uচু করল স। িকnt তােকi dপা িপিছেয়
আসেত হল ধাkা খেয়। লুবনা িকক কেরেছ oর বুেকর oপর।
কমেলর মেন পরল eকবার বেলিছল কারােত bাক বl। তখন পাtা দয়িন স কথায়। াiভার eেকবাের হতভm হেয় গেছ লািথ খেয়।
eেকবােরi আশা কেরিন eটা। সাবধান হল স। সামেনরজন খািলহােত হেলo সহেজ ছেড় দেব না।
আেরা dপা সামেন eেস গল কমল। স দখেত পেয়েছ সবi। হতভm াiভার ধাkা সামেল িনেয়েছ। eবার eেগােc সাবধােন। যিদ eকটা
বািড় লাগােত পাের তাহেল িকছুi করার থাকেব না।
হঠাৎi ছুেট িগেয় ঝঁাপ িদল স। eক লােফ লাকটার িপেঠ uেঠ কঁােধর oপর dহাত িদেয় গলা জিড়েয় ধরল। ঝুেল থাকল সভােবi। ঘােড়র
oপর চাপ বািড়েয় লাকটােক ঘুিরেয় মািটেত ফেল দয়ার চ া করেত লাগল।
লাকটাo কঁাধ থেক ঝেড় ফলার চ া করেছ তােক। কমল তােক ছাড়ল না। িঠক কাথায় চাপ িদেত হয় জােন কমল। লাকটার গলা জিড়েয়
ধের মাচর িদল আর তােক িনেয়i পড়ল রাsায়। র টা eখনo ধরা লাকটার হােত। সটা ব বহােরর সুেযাগ পােc না স।
লুবনা drত তার রডটা তুেল িনল। লাকটা আর কমল dজেনi গড়াগিড় খােc রাsায়। কমল লাকটার িনেচ চাপা পের আেছ। কােছ eেস
দঁাড়াল লুবনা। কমলেক ঠেল oঠার চ া করেতi লাকটার মাথায় বািড় মারল ঠন কের। eক বািড়েতi সাফল । লাকটা খুব সহেজ uঠেব না।
কমল তােক ঠেল নািমেয় িদেয় লািফেয় uঠল। লাকটার হাত থেক খেস পরা র টা হােত িনল। লুবনা তখন আেরকজেনর িদেক ঘুের
দঁািড়েয়েছ।
ei লাকটা হতভm হেয় দঁািড়েয় আেছ সখােনi।
dপা সামেন eেস দঁাড়াল কমল। তার হােত র । র টােক েন dপাক ঘারাল শb কের। ঘারােনার ভি দেখ লাকটা িবপদ বুঝল।
ছেলটা হােতর ast ভালভােবi ব বহার করেত জােন। eরসােথ লাগেত যাoয়া মােন িনেজর মরন ডেক আনা।
স ঘুের দৗড় িদল িবপরীত িদেক। সােথসােথ তার িপছেন দৗড় িদল লুবনা।
ফঁাকা রাsা িদেয় ছুেট পালােc লাকটা। eিগেয় যােc মুল রাsার িদেক। িপছেন তাড়া করেছ লুবনা। anকার রাsায় সাচলাiেটর মত eকটা
আেলা eিগেয় আসেছ oেদর িদেক। থামল eকসময়। লাকটা সাজা সিদেক eিগেয় গল। eেকবাের আেলার সামেন িগেয় থেম িপছেন
তাকাল। লুবনাo থামল eকটু dরt রেখi।
মাটরসাiেকল থেক নামল শাn। মুhেত মাটরসাiেকল াn কের নেম দঁাড়াল স। তার সামেন লাকটা হতবাক হেয় দঁািড়েয় আেছ। তার
িপছেন লুবনা eবং তারo িপছেন কমলেক আসেত দখল শাn।
লাকটা থেম হতভm হেয় eকবার শাnর িদেক আেরকবার লুবনা আর কমেলর িদেক তাকােc। eরা কারা ? িক ঘটেছ eসব ?
শাnর িদেক মাথা ঘুরােতi বামহােত ঘুিষ মারল স লাকটার মুেখ। লাকটা ধপ কের পেড় গল রাsায়। আর নড়ল না। কমল থমেক
দঁািড়েয়েছ eকটু dের।
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চািরিদেক আেরকবার দখল শাn। তারপর মাটরসাiেকেলর হ ােnল ধরল। কমলেক বলল, ‘চেল আয়। eখিন পুিলশ আসেব।’
কমল মাথা ঘুিরেয় সাদা গািড়টার িদেক তাকাল eকবার। হােতর র টা ছুেড় িদল গািড়র কােছ, রাsায়। শb কের গিড়েয় সটা চেল গল
মাiেkাবােসর িনেচ। তারপর মাটরসাiেকেলর কােছ eেস দঁাড়াল।
লুবনা তার রডটা হােত িনেয় সখােনi দঁািড়েয় আেছ। eখেনা স বুেঝ uঠেত পারেছ না পিরিস'িত কানিদেক গড়ােc। লাক dজনi কুেপাকাত
হেয়েছ। eখন ?
নড়ার কান লkন নi তার মেধ । তার িদেক িফরল শাn। বলল, ‘eখান থেক চেল যেত হেব, তাড়াতািড়। পুিলশ আসেল ঝােমলা হেব।’
লুবনার মুেখ িবরিk। eভােব ঘটনার শষ হাক চায়িন স। eখনo িনেজ তমন িকছুi করার সুেযাগ পায়িন। পেড় থাকা লাকটা, িপছেন থেম
থাকা গািড়টার িদেক তাকাল স। তারপর eটাi সmাব করনীয় বুেঝ ঘুরল। আেস- আেস- হঁেট তার গািড়েত িগেয় uঠল। ধীেরসুেস' াট িদেয়
ঘুিরেয় মুল রাsার িদেক যেত r করল।
শাn াট িদল তার বাiকটা। কমল সােথসােথ লাফ িদেয় uেঠ বসল িপছেন। লুবনার গািড়র িকছুটা িপছেন থেক তােক aনুসরন করল oরা।
বশ রাত হেয় গেছ। কমল সাফায় পা লmা কের বেস লুবনার কাছ থেক নয়া বi দখেছ। শাn টাiপ করেছ কিmuটাের। লুবনােক তার
বািড়র সামেন রেখ িফেরেছ oরা। হােসন eখনo ফেরিন। তারসােথ ফােন আলাপ হেয়েছ।
oরা চেল আসার পর িক হেয়েছ না দখেলo জােন oরা। গািড়টা পুিলেশর হােত গেছ। লাকdজনেক ধের থানায় নয়া হেয়েছ। যখােন
প ােকিজং-eর কাজ হয় সখােনo পুিলশ গেছ।
eকসময় কাজ শষ করল শাn। তার তালা ছিবgেলা িরেপাটসহ পািঠেয় িদেয়েছ পিtকা aিফেস। আগামীকাল কাগেজ ছাপা হেব। কিmuটার
বn কের eিগেয় eল কমেলর কােছ। কমল পা নামাল।
শাn িজেjস করল, ‘আজ কত তািরখ?’
কমল বড় দয়াল ঘিড়র িদেক তাকাল। শাn বসল কমেলর কাছাকািছ। বােরাটা বােজিন eখনo, তারমােন িদন শষ হয়িন।
কমল বলল, ‘eখন পযn 16।’
শাn িজেjস করল, ‘16 তািরখ রাত বােরাটা, মেন আেছ ?’
কমল কান আgহ দখাল না তােত। িনিলpভােব বলল, ‘আেছ।’
শাn বলল, ‘আর ক’িমিনট বািক আেছ ?’
aন ভােব utর িদল কমল। বলল, ‘িকছু হেব না।’
‘িঠক জািনশ ?’
কমল বলল, ‘না। িচিঠ ক পািঠেয়েছ জািন।’
eবাের aবাক হল শাn, ‘বিলশ িন তা িকছু।’
‘ দখািc।’
বi রেখ uঠল কমল। uেঠ সলেফর কােছ গল। সখান থেক িফের eকটা কাগজ শাnর হােত িদল। সাদা প ােডর কাগজ। লুবনার ঘর থেক
eটাi পেকেট ঢুিকেয়িছল স।
‘ দখ, eকi প ােডর কাগজ। পড়ার টিবেল িছল।’
শাn তখেনা aবাক। বলল, ‘hঁ, িকnt 16 তািরখ রাত বােরাটায় িক? আবার মড়ার খুিল আঁকা।’
কমল হঁেস ফলল, ‘আcা দখা যাক। আর . . মাt কেয়ক সেকn।’
বড় দয়াল ঘিড়র িদেক তািকেয় aেপkা করেছ dজন। সেকেnর কঁাটা লািফেয় লািফেয় eিগেয় যােc বােরাটার িদেক। ঘিড়র িতনটা কঁাটাi
eকi লাiেন চেল আসেছ। eেস গল।
সােথ সােথ িkং িkং কের aনবরত eকটা শb আসেত লাগল কাথাo থেক। dজেনi তাকাল শেbর uৎেসর িদেক। বুকেসলেফর oপর ছাট
সুnর eকটা টিবল ঘিড়। দখেত লুবনার আঁকা ছিবটারi মত।
আজi লুবনা uপহার িদেয়েছ কমলেক।
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