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আিসমভ
o ঘেরর বাiের যেতi আিম মিনেরর িদেক তািকেয় িজেjস না কের পারলাম না,
‘বাঙালী ছেলর নাম আিসমভ কন?’
কেয়ক মুhত আমার িদেক তািকেয় থাকল মিনর। তারপর জানালা িদেয় বাiের তাকাল।
আিসমভেক দখা যােc। হঁেট যােc সামেনর িদেক। সামেনর ফঁাকা যায়গাটুকু পিরেয়
কােঠর গটটা খুেল বাiের গল। বাiের থেক গট বn কের বামিদেক ঘুের চােখর আড়ােল
চেল গল।
আমার িদেক না তািকেয়i মিনর aন মনsভােব বলল, ‘oেক বাঙালী মেন হoয়ার
কারনgেলা িঠক িক িক বলেত পার?’
আিম aবাক হলাম। বাঙালী মেন না করার িক কারন থাকেত পাের! বললাম, ‘ কন, oর
চহারা বেল িদেc o বাঙালী। আর তুিম তা বাংলােতi কথা বলেল oর সােথ।’
‘oিক বাংলায় কথা বেলেছ?’ পাlা p করল মিনর।
‘o কান শbi কেরিন। িকnt কথা সটা না, oেক দেখ রাশান বেলo তা মেন হয় না।
আিসমভ তা রাশান নাম।’
মিনর eকদৃি েত তািকেয় থাকল িকছুkন। তার গলার sর আেরা িনচুেত নেম গল,
‘ ক?’
আিম iতস-ত কের বললাম, ‘আiজাক আিসমভ। িবখ াত বjািনক কlকািহনী
লখক।’
মিনর eকমুhত তািকেয় থাকল আমার িদেক। তারপর জানালা িদেয় বাiের তাকাল।
eেকবাের িনচু গলায় যন আপন মেন বেল গল, ‘আiজাক আিসমভ। জn রািশয়ার
ptিভিচ, জানুয়াির di, uিনশ’শ িবশ। sুেল ভিত করােনার সময় বয়স বিশ দখােত তার
জn তািরখ eক বছর িপিছেয় দয়া হয়। সােড় চারশর oপর লখার কথা জানা যায়। িবjান
িবষেয় সবেচেয় pগিতশীল, udাবনী লখক িহেসেব পিরিচত। মৃতু uিনশ’শ িবরানbুi,
eিpল ছয়। মৃতু র কারন িকডনীর সমস া eবং ি পল বাiপাস সাজারীর সময়
eiচআiিভযুk রk দয়া।’
মিনেরর দয়া তথ িনেয় p তালার কথা আিম ভাবেতo পাির না। আিম জািন, ei
তেথ কান ভূল যিদ থােকo সটা যখান থেক তথ পেয়েছ সখােন। oরকােছ তেথ র
িবকৃিত ঘেটিন।
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কথা থািমেয় বড় কের াস ফেল হলান িদেয় পা সামেনর িদেক ছিড়েয় িদল মিনর।
কঁােচর জানালায় লতাপাতা আঁকা পদাটা eকপােশ গাটােনা। বাiের ঝকঝেক পিরsার আেলা।
সবুজ গাছপালা ছািড়েয় চকচেক নীল আকাশ। eখােন সখােন সাদা মেঘর টুকেরা।
মিনর সবসময়i eকটু aন রকম eটা জানা কথা, িকnt ei ছাট eকটা িবষয় িনেয় eত
লুেকাচুির করার িক আেছ সটাo বুঝলাম না। eটুকু anত জািন স িমেথ বেল না। সরাসির
p করাi uিচত। eখনo জািন না ei িকেশােরর সােথ তার সmক িক। আিম ধের
িনেয়িছলাম তার ছেল। eখন মেন হেc সটা নাo হেত পাের। aবশ তার মা যিদ রাশান বা
aন কান দেশর হয় তােতo aবাক হব না।
মুখ খালার আেগi কথা বলেত r করল মিনর, ‘আিসমভ পৃিথবী সবgেলা pধান ভাষা
জােন।’
‘তারমােন?’
‘তারমােন তুিম যিদ িডকসনারী দেখ
, iটািলয়ান, s ািনস, পতুিগজ যেকান
ভাষার কান শেbর aথ িজেjস কর স িবnুমাt ভূল করেব না। p করেল সব ভাষায় utর
িদেত পারেব।’
আমার রহেস র সমাধান হল না। মিনর aত n মধাবী সটা আিম জািন। তার ছেল, যিদ
তার ছেল হয়, সo মধাবী হেব সটাi sাভািবক। তাi বেল সবgেলা pধান ভাষা-,
aিব াস । আজকাল কu ভাষা শখা িনেয় eত মাথা ঘামায় না। dটা, বড়েজার িতনটা ভাষা
জানেল পৃিথবীর সব যায়গায় চলা যায়। ধুমাt iংেরিজ জানেলo চেল।
আিম িজেjস করলাম, ‘eতটুকু ছেলেক eতgেলা ভাষা শখােনার কারন? oর oপর
চাপ খুব বিশ হেয় যােc না?’
মিনর utর িদল না। চুপ কের বেস থাকল aন মনsভােব। oেক দেখ আমার ছেলেবলার
কথা মেন পরল। sুেল eকi বে বসতাম dজন। aত n ভাল ছাt িছল মিনর। কখেনা ফা
হত না, হেত চ াo করত না। di- িতেনর মেধ থাকেলi স সnt । িকnt oর ধরন আলাদা।
ফা বয় তা dেরর কথা, কান িশkকo oর সােথ তক করেত যত না। eকবার eক
িশkকেক চ ােল কেরিছল। সmবত িফিজেkর kাশ পরীkায় eকটা aংেক oেক ন দয়া
হল। পুেরা নmর দয়া হল aন eকজনেক। পরিদন স eকটা কাগেজ aংকটা কের িশkেকর
সােথ দখা কের বলল, ‘আিম aংক কের ei ফল পেয়িছ। আপিন িকভােব oi ফল
পেয়েছন আমােক দখান।’
িশkক িকছু বেলনিন। পের দখব বেল কানমেত িবদায় কেরিছেলন। আমােক সােথ কের
িনেয় িগেয়িছল বেল আিম জািন। eটাo জািন স যভােব কেরেছ সটাi িঠক। aথচ oেক
কখনo পড়ােশানা করেত দিখিন। anত kােশর বi। সারািদন বাiেরর বi পড়ত। kােশ
কখনo p করত না। স ার যা পড়ােc তা থেক dেয়ক লাiন টুেক রাখত eকটা খাতায়।
eকi খাতায় িফিজk, কিমি , ম াথ সবিকছু। eকবার সিদেক তািকেয় বেল িদেত পারত
কেব কান িবষেয় িক পড়ােনা হেয়েছ। পরীkার আেগ সবসময় আিম তার নাটবুক দখতাম।
o সাgেহ খাতাটা সামেন খুেল আমােক বুিঝেয় যত।
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আমার সােথ oর খুব ঘিন তা িছল। আসেল আিম oেক বুেঝ ফেলিছলাম। o পছn কের
না eমন িবষয় কখেনা তুলতাম না। তারমেধ সবেচেয় যা বড় তা হেc oেক িবরk না করা।
সটা স eেকবােরi পছn করত না। হয়ত পুকেু রর ধাের ঘnার পর ঘnা বেস আিছ dজন।
কu কান কথা বলিছ না। সটাi আমার সােথ তার ঘিন তার কারন। aনথক কথা বলা য
পছn করত না তােকi দখা যত পছেnর িবষয় পেল আgেহর an নi। যতরকমভােব
যুিk িদেয়, ঘুিরেয় িফিরেয় বুঝােনা সmব স চ া কেরi যােব। eতটুকু িবরk হেব না।
eকবার টানা িতনঘnা আiন াiন আর আনিফেlর িথoরী বাঝােনার চ া কেরিছল। আিম
ধেরi িনেয়িছলাম স িশkক হেব। কান iuিনভািসিটেত পড়ােব। িবjােনর জিটল জিটল
িবষয় বাঝার জন আgহী ছাtরা তােক িঘের িভড় কের থাকেব।
িকnt সটা হয়িন। হঠাৎ কেরi oরসােথ আমার ছাড়াছািড় হেয় গল। aেনক বছর পর,
আিম যখন চাকির কির eকটা বসরকারী ব বসা pিত ােন তখন eকিদন eকজন জানাল
মিনেরর সােথ দখা হেয়েছ। জামানীেত থােক। দেশ eেসেছ মাসখােনেকর জন । িঠকানা
জানেত পলাম না। িনেজর িঠকানা িদেয় বললাম কখেনা যাগােযাগ হেল সটা িদেয় িদেত।
তারo বছর চােরক পের যাগােযাগ হয় oর সােথ। সামনাসামিন দখা ei িনজন জায়গায়।
মাiলখােনেকর মেধ িdতীয় বািড় নi। ধুi গাছপালা আর eখােন oখােন ছাটেছাট িকছু
ফসেলর জিম। oi জিমেত যারা চাষ কের তােক থােক oপােশর gােম। ধানেখেতর পােশ
দঁাড়ােল dর থেক গাছপালার ঝাপ দখা যায়। ঘরবািড় eকটাo চােখ পের না।
মিনেরর জন eেকবাের মানানসi যায়গা।
মিনর তখনo চুপ কের বেস। ছাটেবলার sভাব eখেনা যায়িন। তারপর eকসময়
আপনমেনi আেস- কের বলল, ‘আিসমভ, আিসমভ।’
তারপর সরাসির আমার িদেক তািকেয় বলল, ‘আিসমভ না হেয় aসীম হেল ভাল হত
তাiনা? বাংলা নাম। খুব সুnর aথ। যার কান সীমা নi। সােধ র aসাধ িকছু নi।
aসmবেক সmব করেত পাের। aসীম jান, aসীম শিk, aসীম সাহস, aসীম pিতভা-’
আিম িক বলব খুেঁ জ পলাম না।
মিনর আবােরা হািরেয় গল িনেজর মেধ । আপনমেন বলেত থাকল, ‘aসীম আকাশ,
aসীম সমুd-।’
মিনেরর aেনক পিরবতন হেয়েছ। eভােব িনেজিনেজ কথা বলার aেভ স oর িছল না।
আমােক বেয় eেনেছ য গািড় তার চালক, িকছু eকটা রহমান eতkন গািড় থেক
িজিনষপt নািমেয় িনেজi ভতেরর ঘের রেখ আসিছল। বাঝা যােc eকাজ তােক pায়i
করেত হয়। পেথ িনতাn pেয়াজনীয় d্eকটা কথা ছাড়া তারসােথ আমার কান আলাপ হয়িন।
eখােন eেসo স কােরা সােথ কান কথা বেলিন। আমার ব াগdেটা নািমেয় িদেয় গািড়র
িজিনষপt নামােত r কেরেছ। eখন কাজ শষ কের সামেন eেস দঁাড়াল।
‘টাকাপয়সা লাগেব?’ িজেjস করল মিনর।
‘jী-না।’ বলল রহমান।
‘আcা, িঠক আেছ।’
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রহমান আমার িদেক তািকেয় ঘাড় নেড় মৃd হাসল। তারপর সালাম জািনেয় চেল গল
বাiের। eকটুপরi গািড়র শb নেত পলাম। dের িমিলেয় গল।
মিনর চুপ কের বেস রেয়েছ। আিম ভাল কের আেরকবার দখলাম oেক। oর sােস'র
মারাtক aবনিত হেয়েছ। দেখ বাঝা সmব না কারন দখেত o বরাবরi eকসকম। বাঝা
যায় চলােফরায় ধীর গিত দেখ, থেম থেম কথা বলার ভি েত। মাথার চুল কেম গেছ
aেনক। তেব ফঁাকা হয়িন কাথাo। আিসমেভর চুলo eকi রকম। পুেরা মাথা জুেড় ছড়ােনা।
ছাটেবলার মিনেরর মত।
oর িব াম দরকার । কিদন থাকব বেল eখােন যখন eেসিছ তখন কথা বলার aেনক
সময় পাoয়া যােব। তারেচেয় বরং আিসমেভর সােথ িকছু সময় কাটােনা যাক। ছেলটােক
আমার পছn হেয়েছ। লাজুক চহারা, িমি মায়াময় মুখ। বড়বড় কােলা চাখ। মিনেরর
ছাটেবলার চহারার সােথ িকছুটা িমল রেয়েছ বেল মেন হয়। তেব মিনর সবসময়i রাগা
িছল। আিসমেভর sাs ভাল। ভরাট গাল। আমােক পিরচয় কিরেয় দয়ার সময় সাজা
তািকেয় ধু eকটু হেসেছ। তােতi oর সরল মেনর পিরচয় পাoয়া যায়। oর সােথ সময়
কাটােত আমার কান সমস াi হেব না।
আিম oঠার ভি কের বললাম, ‘তুিম িব াম নাo। আিম চািরিদক eকটু দেখ আিস।’
মিনর হেস বলল, ‘হঁ া। তামার খুব পছn হেব যায়গাটা। আিসমেভর সােথ আলাপ
কার।’
আিম ‘hঁ’ বেল বাiের রoনা হলাম।
সেn হেত eখনo বশ দরী। গােছর মাথায় রাদ চকচক করেছ। বষা eখেনা r হয়িন।
যিদo চািরিদেক বৃি হoয়ার লkন দখা যােc। আিম আসার আেগ বৃি হেয়েছ। গাছপালা,
ঘাস, রাsা সব পিরsার কের িদেয় িদেয় গেছ যন কu। ধবধেব সাদা কােঠর গেটর বাiের
দঁািড়েয় চািরিদেক তািকেয় আমার চাখ জুিড়েয় গল।
চািরিদেক ধুi গাছপালা। ছাট-বড়=মাঝাির। গাঢ় সবুজ, হাlা সবুজ। eকটা কৃ চুড়া
মাথা uিচেয় আেছ। টকটেক লাল রেঙর ফুেল ছেয় আেছ ডালপালা। তার গা ঘেস জাrল
গাছ। যন রঙ িমিলেয় পাশাপািশ রাখা হেয়েছ oেদর। গাছপালার মাঝখােন সাদা-সবুজ রেঙর
মিনেরর বািড়। িবেদশী পা কােড পাহািড় eলাকায় eধরেনর বািড়র ছিব দেখিছ। মিনর
িকভােব eমন যায়গায় eমন eকটা বািড়র মািলকানা পল ভেব পলাম না।
আিম মুল রাsার িবপরীত িদেক পা বাড়ালাম। আিসমভেক eিদেকi যেত দেখিছ।
আসার পেথ aন িদকটা দেখিছ। রাsার eপােশ িকছু বড়বড় গাছপালা আর oপােশ হাlা
গাছপালার মােঝমােঝ ফসেলর জিম। eিদকটা দেখ নয়া যাক।
সামেনর পিরsার রাsা িকছুdর eিগেয় শষ হেয় গেছ। তারপর eকটা িটলার মত।
তারপর ধুi গাছ। কেয়কপা eিগেয় আিম গাছপালার িদেক ঘুরলাম। িকছুdর eেগােল
কৃ চুড়া গাছটার গাড়ায় যেত পারব।
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eখন পািখেদর ঘের ফলার সময়। চািরিদেখ পািখেদর pচn িকিচরিমিচর। eকটা গাছ
দেখ মেন হল সখােন শতশত পািখ লাফালািফ করেছ। আিম চ া কের eকটা পািখরo দখা
পলাম না। ধু শb শানা যােc আর পাতার নড়াচড়া দখা যােc। চািরিদেক মৗেমৗ করেছ
হাসনােহনার গn।
কেয়কপা eিগেয় কৃ চুড়া গাছটা দখেত পলাম। গােছর তলায়, বলেত িক পুেরা eলাকাi
বশ পিরsার। িনয়িমত পিরsার না করেল pচুর ঝরাপাতা, ডালপালা, আবজনা থাকার কথা।
সসব িকছু নi। আিম বিশ ভতের যেত সাহস করলাম না। েনিছ মানুষ বেনর মেধ খুব
সহেজ িদক ভুল কের। আর সেn o নােম eেকবাের হঠাৎ কের। আমার সামেন eটা রীিতমত
বন। eখােন পথ হািরেয় anকাের ঘুের বড়ােনার কান aথ হয় না।
আিম eক যায়গায় দঁািড়েয় ডাকলাম, ‘আিসমভ-।’
সােথসােথ সাড়া eল সামেনর িদক থেক, ‘িj।’
ei pথম আিসমেভর গলা নলাম। হঠাৎ কেরi মেনহল oেক দেখ বয়স যা মেন হয়
সিত কােরর বয়স হয়ত তারেচেয়o কম। িচকন িরনিরেন গলা। য বয়েস গলার sের পিরবতন
হয় সi বয়েস eখেনা পৗেছিন। eকটু পরi oেক দখেত পলাম হািসমুেখ eিগেয় আসেছ।
মুেখ হািস eেন িজেjস করলাম, ‘িক করিছেল?’
আিসমভ বলল, ‘িকছু না। eিদেক aেনক পািখ।’
তারমােন পািখ দখিছল aথবা পািখর শb নিছল। আিম বললাম, ‘আিম যখন তামার
সমান িছলাম তখন আিম আর মিনর পািখ দখেত যতাম। কানটা িক পািখ, দখেত কমন,
িকভােব ডােক eiসব খাতায় িলেখ রাখতাম।’
আিসমভ শb না কের হাসল। মুhেতর জন ঝকঝেক সাদা দঁাত দখা গল। তারপর
হািসটা লেগ থাকল মুেখর পােশ।
আিম আেগর িবষয় িনেয় কথা চািলেয় গলাম, ‘eখন aবশ সবিকছু aেনক সহজ
হেয়েছ। iেc করেল ছিব uঠােনা যায়, িভিডo করা যায়, শb রকড করা যায়। তামার
ক ােমরা আেছ?’
‘িj।’
আমার aবাক লাগল oর সংিkp utর েন। আজকালকার ei বয়েসর ছেল eমন হয়
না। aেনক বিশ চটপেট হয়, anত িনতাn হাবা না হেল। পিরেবেশর সােথ চট কের মািনেয়
িনেত পাের। িনেজর কথা বেল। eেক দেখ মেন হেc বিশ মানুেষর সােথ কখেনা মশার
সুেযাগ পায়িন। aেপkা করেছ আিম িক বলব সজন ।
িজেjস করলাম, ‘ তামার ছিব uঠােত ভাল লােগ?’
আিসমভ বলল, ‘হঁ া।
‘িকেসর ছিব?’
আিসমভ বলল, ‘গাছপালা, ফুল, পাকামাকড়।’
পািখর িবষয় uেlখ কেরিন িবষয়টা আমার দৃি eড়াল না। িজেjস করলাম, ‘পািখর ছিব
uঠাo না।’
আিসমভ বলল, ‘eকটু আেগ eকটা হািমংবাড দেখিছ।’
Hosted: www.boi-mela.com

7

‘হািমংবাড !’
আিম aবাক না হেয় পারলাম না। e িন য়i পািখ চেন না। বাংলােদেশ হািমংবােডর মত
পািখ রেয়েছ বশ িকছু। তােদরেক হািমংবাড বলা হয় না।
বললাম, ‘ মৗটুিস সmবত।’
আিসমভ বলল, ‘ মৗটুিস নীল রেঙর। eটা কােলা আর হলুদ। oiিদেক uেড় গল।’
হাত িদেয় কৃ চুড়া গাছটার িদেক দখাল স। আিম hঁ বেল সিদেক পা বাড়ালাম।
আিসমভo স িনল।
আিম দখেত চ া করলাম পািখটােক। আবােরা যিদ দখা যায় oেক বেল দব oর বাংলা
নাম িক। দখেত পলাম না। আিসমভo চ া করেছ পািখটােক আবার দখার। eকসময় হাল
ছেড় িদেয় পােয়র কাছ থেক পের থাকা eকটা ফুল uিঠেয় িনলাম।
‘আিম আর মিনর kােশ বেস ei ফুল িদেয় কাটাকািট খলতাম।’
আিসমভ aবাক হেয় আমার হােত ধরা কৃ চুড়া ফুলটা দখেত থাকল। িন য়i ভাবেছ
সটা আবার কমন খলা। ei যুেগর ছেলর পেk সটাi sাভািবক। eখন সবিকছুi খুব
পােl গেছ। হঠাৎ কেরi িনেজেক খুব পুরেনা যুেগর মানুষ মেন হল। মেন হল eেক িকছুটা
ধারনা দয়া uিচত আেগ আমরা কমন িছলাম, তার বয়েস িক করতাম।
ফুল থেক eকটা পরাগদn িছেড় সামেনর িদেক ধরলাম, ‘ দখ িকভােব খেল। তুিম
eকটা ছড়। eবার eটার মাথায় লািগেয় টান দাo। দখেব eকটার মাথা িছেড় গেছ। যারটা
িছড়েব স হের যােব।’
আিসমভ তার হােত eকটা পরাগদn ধের রাখল। আিম eকটােন oটার মাথা িছেড় িদলাম।
দেখ হেস ফলল o।
আিম বললাম, ‘আসেল খলাটা খুব সহজ। আিম আেস- আেস- দিখেয় িদিc। eকটু
সাবধােন দখেলi বুঝেব কান aংেশ টান লাগেল কানটা িছড়েব। িঠকমত ধরাটাi আসল
খলা।’
আমার হাতটা িস'র রেখ oেক জতার সুেযাগ িদলাম। মেনহল খুব সহেজi িশেখ গেছ
খলাটা। তেব খুব পছn কেরেছ বেলo মেন হল না। িনেজi িনেজেক বুঝালাম, eটাi
sাভািবক। আমার কােছ যখন ei খলা uেtজনাকর মেন হত তখন আমার বয়স oর থেক
anত বছর পঁােচক কম িছল। সi sৃিতটা থেক গেছ eখেনা। আর eখন খলার িবষেয়র
aভাব নi। িনেজ না খেলo ফুটবল, িkেকট, টিনস থেক r কের রসিলং সবi িটিভেত
দখা যায়। কিmuটাের সবi খলা যায়।
িজেjস করলাম, ‘ তামার িpয় খলা িক?’
‘দাবা।’
‘hঁ।’ আিম বললাম, ‘মিনরo খুব ভাল খলত। ক জেত তামােদর মেধ ?’
আিসমভ বলল, ‘আিম কিmuটাের খিল।’
িজেjস করলাম, ‘ কান pাgাম?’
‘ি ৎজ।’
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আিম নাম েনিছ eর, কখেনা দিখিন। eকসময় দাবা খলার শখ িছল, সটাo মুলত
মিনেরর জন i। তখনo কিmuটােরর eত pচলন r হয়িন। ি ৎজ সmেক আিম যতdর
জািন eটােক সাধারন কিmuটােরর জন সবেচেয় unত দাবার pাgাম বেল মানা হয়।
gাnমা ার পযােয়র খেলায়াররা খেল। িজেjস করলাম, ‘কিmuটারেক হারােত পার?’
আিসমভ বলল, ‘কখেনা কখেনা। aেনক সময় লােগ খলেত।’
আমার মেন হল বািড়েয় বলেছ। ei বয়েস ি ৎজ খেল য িজতেত পাের তার দাবাr
িহেসেব রীিতমত নামডাক হেয় যাoয়ার কথা। aেনেক িবিভn ধরেনর কাড ব বহার কের গম
শষ কের। eখােনo তমন িকছু রেয়েছ হয়ত। আবার মেন হল, aেনক সময় লাগার কথা
বলেছ eটা তা িঠক। আিম িনেজi eকবার রাত কাবার কেরিছলাম eক খলায়। সটা
ি ৎেজর তুলনায় নিস । eখনকার কিmuটােরর kমতা যতi বাড়-ক জিটল গম খলেত বh
সময় নেব। আিম আর e িনেয় কথা বাড়ালাম না। কিদন থাকব বেল যখন eখােন eেসিছ
তখন দেখ নয়া যােব। আমার ধেয র aভাব নi। সmব হেল eকসময় দাবার বাড িনেয়
বেস িনেজর খলাটাo ঝালাi কের নয়া যােব। oর সােথ নােহাক, মিনেরর সােথ।
আিম আিসমভেক ভাল কের দখলাম। oর লাজুক ভাবটা যােc না। eকবারo সাজা
আমার িদেক চায়িন। মাথা িনচু কের রেখেছ, নয়ত aন িদেক মুখ কের রেখেছ। আিম সাজা
oর িদেক তািকেয় থাকায় eকসময় মুখ তুেল তাকাল আমার িদেক। আর তkুিনিকভােব িক হল আমার পেk বননা করা কিঠন। হঠাৎ কেরi আিসমভ হাত বািড়েয় ছা
মারল আমার মাথার িদেক। আিম drত মাথা সিরেয় সের দাড়ালাম। কানমেত টাল সামেল
ঘুের দািড়েয় দিখ আিসমেভর মুেঠার মেধ মাচড় িদেc eকটা সাপ। আমার গােয় কঁাটা িদেয়
uঠল দেখ। সাপটা গাছ থেক মাথা বািড়েয়িছল আমার গলার কােছ। আিম িবnুমাt টর
পাiিন।
সাপটা তার শরীর িদেয় আিসমেভর হাত পিচেয় ধেরেছ। হাতখােনক লmা সাপ। আিসমভ
বামহাত িদেয় টেন তােক ছাড়াল। মাথাটা তখেনা ডানহােতর মুেঠার মেধ । eরপর হাত
ঘুিরেয় সাপটােক ছুেড় মারল dেরর িদেক। eকটা ঝােপর oপর িগেয় পরল সটা। eকমুhত
তােক দখা গল সখােন, তারপরi িনেচ ডালপালার মেধ হািরেয় গল।
আিম হতভm হেয় তািকেয় থাকলাম oর িদেক।
আিসমভ dহাত eকসােথ ঘসল। তারপর বলল, ‘সেn হেয় আসেছ, eখন eখােন না
থাকাi ভাল।’
বেল বািড়র িদেক ঘুরল।
ঘুের দঁািড়েয় আমার জন aেপkা করেছ। আমার মুেখ কান ভাষা যাগােc না। আিম আর
কথা না বািড়েয় রoনা িদলাম বািড়র িদেক।
মিনেরর বািড়টা eকচkর দেখ আিম থ হেয় গলাম। eেকবাের বেনর মেধ eকা eকটা
বাড়ী aথচ আধুিনক বািড়র সবিকছু রেয়েছ। iেলকি ক আেলা, পািন, রাnার গ াস। রাnার
গ াস আর জনােরটেরর তল আনেত হয় বাiের থেক। তারপর সবিকছু চেল িনেজ থেকi।
িবd ত ব বহার হেc ব াটারী থেক, সটার শিk যাগােc কখেনা সালার সল, কখেনা
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জনােরটর। ব াটারীর চাজ শষ হেল জনােরটর িনেজ থেকi চালু হেc, ট াংেকর পািন কেম
গেল মাটর চালু হেc, খাবার পািন পিরমানমত না থাকেল িনেজi িফlার হেc। সিত i
িবjানীর বািড়। রাnাবাnা, ধায়ােমাছার জন eকটা রাবট থাকেল আরিকছু ভাবেত হত না।
রােত খাবার টিবেল বেস আিম বললাম, ‘eকজন কােজর মানুষ থাকেল বশ হত।
তামােদর dজনেক পালা কের রাnাবাnার কাজ করেত হত না।’
মিনর বলল, ‘eকজন িছল। o না থাকায় eকটু aসুিবধাi হেc। শিফ বেলেছ eকজন
িব াসী লাক দেব। সজন aেপkায় আিছ।’
শিফ হেc আমােক পৗেছ দয়া লাকটা। আমার ধু রহমান aংশটাi মেন আেছ। হয়ত
শিফকুর রহমান জািতয় িকছু, aথবা শিফ ডাকনাম। মেনহয় কনাকাটা থেক r কের
বাiেরর সব কাজ তােক িদেয় চেল। ধু eখােন থােক না ei যা। থাকেল ম ােনজার বলা
যত।
িজেjস করলাম, ‘যিদ কান কারেন বাiেরর সােথ যাগােযােগর সমস া হয় তখন ব বsা
িক?’
মিনর বলল, ‘ তমন সমস া আজ পযn হয়িন। বাiেরর িজিনষপt ছাড়া কেয়কমাস চলার
সামথ আমােদর আেছ। শিফ সpােহ dবার আেস। oেক বেলিছলাম eকবার আসেলo চলেব,
তারপরo আেস। খঁাজখবর িনেয় যায়। oর বu খাবার তরী কের পাঠায়। ei খাবারgেলা oর
বu পািঠেয়েছ।’
িজেjস করলাম, ‘o ফ ািমিল িনেয় আেস না?’
মিনর aন মনsভােব বলল, ‘আেস। খুব কম। oর ঝােমলার কাজ। dজেনi চাকরী কের
যকারেন িহেসেব মেল না। আিসমভেক oরা খুব পছn কের।’
আসমভ কান কথা না বেল মাথা িনচু কের িনঃশেb খােc। oর কথা েন eকবার মুখ
তুেল তাকাল, তারপরi িনেজর কােজ মেনািনেবশ করল।
আিম সােপর ঘটনাটা মিনরেক জানাiিন। dঘটনা যখন ঘেটিন তখন সকথা বেল oেক
dি nায় ফেল কাজ িক। eমিনেতi oর শারীিরক aবsা ভাল না। আিম য কিদন আিছ স
কিদন anত িনি েন- থাকুক।
খাoয়া দাoয়া শষ কের বারাnায় বেস কথাটা aন ভােব তুললাম। বললাম ‘eমন
যায়গায় সাপেখাপ থাকার কথা।’
মিনর হাlাভােব বলল, ‘eটা তা oেদরi যায়গা। আমরাi eেস oেদর যায়গা দখল
কেরিছ।’
আিম বললাম, ‘ সেতা বুঝলাম। দখল যখন হেয়i গেছ তখন আর িক করা। যিদ ঘের
ঢুেক কামড়-টামড় দয় িক মারাtক aবsা হেব। তামার মেন আেছ রিশেদর কথা। kাশ
eiেট থাকেত সােপর কামেড় মারা িগেয়িছল।’
মিনর বলল, ‘হঁ া, মেন আেছ।’
বেল বাiেরর anকােরর িদেক তািকেয় থাকল। আকােশ চঁাদ রেয়েছ। যিদo eখান থেক
দখা যােc না। গাছপালারo oপর সামান আেলার আভা। আকাশ পিরsার। হাসনােহনার
সুবাস বেয় যােc চািরিদেক। েনিছ হাসনােহনা, কািমনী eসব ফুল সাপেক আকৃ কের।
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আমার মন থেক সােপর িবষয়টা িকছুেতi যােc না। বারবার আিসমেভর হােতর মেধ
সাপটার মাচড় খাoয়ার দৃশ ভেস uঠেছ। েনিছ আহত সাপ খুব ভয়ংকর। য আঘাত
কেরেছ তােক খুেঁ জ বর কের। pিতেশাধ নয়।
আিম আবার সকথা তুললাম, ‘ঘের সাপ-টাপ ঢােক না?’
মিনর বলল, ‘সাপ িনেয় dি nা কার না। চািরিদেক কাবিলক eিসড দয়া আেছ, eিদেক
আসেব না। aকারেন আসেবi বা কন? বাiের খাবােরর aভাব নi।’
তারপরo আমার মন থেক ভয় গল না। আিসমভ খাবার পর দাতলায় oর ঘের চেল
গেছ। বািড়েত ঢাকার পর oেক কান কথা বলেত িনিন। মেন হেc o মিনেরর সােথ pায়
কান কথাi বেল না। িনঃশেb oেদর dজেনর মেধ ভােবর আদানpদান হয়। dজেনi বুেঝ
নয় কার বkব িক।
আিসমেভর ঘেরর জানালা খালা। জানালা িদেয় ঘেরর আেলা িগেয় পেরেছ সামেনর
গােছ। আিসমেভর ছায়া eকবােরর জন o দখা যায়িন।
আিম বািড়টা মাটামুিট দেখিছ। আমার থাকার ব বsা িনচতলায়, utর িদেক। eকটা ঘর
বাদ িদেয় মিনেরর ঘর। মাঝখােনর ei ঘরটা তালা দয়া। আেরা dেটা ঘর রেয়েছ িনেচ। আর
রেয়েছ রাnাঘর, বাথrম, ারrম eiসব। ারrম ভিত িজিনষপt। eকটা সলফ ভিত
তরী খাবােরর দিশ িবেদশী প ােকট আর িটন। ারrেমর পাশ থেক eকটা কােঠর িসিড়
uেঠ গেছ দাতলায়। সখােন আিসমেভর শাবার ঘর, লাiেbরী eiসব। মিনেরর সমস া হয়
বেল iদািনং িসিড় বেয় oেঠনা। সকারেনi আমারo দাতলায় যাoয়া হয়িন।
আমার তমন আgহo নi দাতলা সmেক। বরং আমার আgহ মািটর িনেচর ঘর িনেয়।
eকটা িবশাল বn দরজার গােয় eকটুকেরা কাগজ লাগােনা, ‘ল াবেরটরী।’ মিনর বলল oটা
তার কােজর যায়গা। ঘরটা মািটর িনেচ। ei দরজা িদেয় যেত হয়। সারািদন পির ম হেয়েছ
আজ থাক, eকথা বেল oিদেক িনেয় যায়িন।
সi পুরেনা িদেনর মত dজন বেস থাকলাম চুপ কের। চািরিদেক anকার আর িঝঁিঝঁ
পাকার ডাক। বাতােস গােছর নড়াচড়া। ফুেলর গn। eছাড়া আর িকছু নi। য জগেত আিম
eতgেলা বছর কািটেয়িছ সi জগত eখান থেক বh dের।
বিশkন বেস থাকা হল না। যিদo বশ গরম eরi মেধ মিনর বেল বসল, ঠাnা লাগেছ।
eটাi oর শরীেরর aবsা, বুঝেত সময় লাগল না আমার। oর oষুধ থাoয়ার সময় হেয়েছ।
eভােব বিশkন বেস থাকাo oর জন kিতকর। আিম uেঠ দঁাড়ালাম। আর তkুিন
আিসমভেক দখলাম eিগেয় আসেত।
কাuেকi কান কথা বলেত হল না। মিনরেক oর ঘের রেখ িনেজর ঘের গলাম। মেন
মেন িঠক কের রাখলাম, oর িদেক চাখ রাখেত হেব। aসুs মানুষ, কখন কান pেয়াজন হয়
িঠক নi। আিম eখনo জািন না আিসমভ িনেজর ঘের রাত কাটােব নািক oর কােছ থাকেব।
ঘেরর আেলা িনিভেয় িবছানায় গা eিলেয় িদলাম। সিত i, সারািদন eটা-oটা কের গেছ।
শরীর বলেছ ঘুম pেয়াজন। শায়র সােথসােথ িবd েতর মত িক eকটা বেয় গল মাথার মেধ ।
শরীর aবস হেয় আসেছ। আেগ কখেনা eভােব ঘুম আসা টর পাiিন। দখেত দখেত চাখ
বn হেয় গল।
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মাঝরােত হঠাৎ কেরi ঘুমটা ভেঙ গল। চাখ খুেল pথেম মেন করেত পারলাম না আিম
কাথায়। বামিদেক িবশাল eকটা জানালা। জানালার পদাটা aেধক টেন দয়া। বাiেরর
গাছপালা দখা যােc oটা িদেক। চােদর আেলায় পিরsার দখা যােc গাছgেলার মাথা। বািক
যায়গায় পদার oপর eকটা ছায়া। তািকেয় থাকেত eকসময় বুঝেত পারলাম সটা িক।
eকজন মানুষ দঁািড়েয় আেছ সখােন। পদার oপর ছায়া পেরেছ। জানালা িদেয় তািকেয়
আেছ ঘেরর িদেক। আমার মুখ দখেত পােc না। আিম তািকেয় আিছ সটা জােননা। আিম
রেয়িছ পদার আড়ােল। স তািকেয় আেছ ঘেরর খালা দরজার িদেক। বাiেরর আেলা eেস
পেরেছ সi দরজা িদেয়।
আমার াস বn হেয় eল। eতটুকু নড়াচড়া না কের ভালভােব দখার চ া করলাম। oটা
িক আসেলi মানুষ? eকটুo নড়েছ না। eকবার মেন হল aন িকছুর ছায়া। মানুষ মেন করাটা
আমার মেনর ভূল।
তখনi ছাড়াটা নেড় uঠল। মুhেত aদৃশ হেয় গল জানালা থেক।
আিম তািকেয়i থাকলাম। eতটুকু শb নi কাথাo। বািড়র ভতেরo না, বাiেরo না।
বাiেরর িঝিঝ পাকার ডাকo eখন নi। বাতাস নi। eেকবাের িনস-b, িনথর পিরেবশ।
ছায়াটা আর দখা িদল না। বশ িকছুkন aেপkা কের আিম uেঠ বসলাম। গলা িকেয়
গেছ। দখলাম িবছানার পােশi টিবেল eকটা পািনর বাতল।
ক রেখেছ oটা? আিম িনি ত আিম রািখিন। শাবার সময় বাতলটা oখােন িছল না।
তাহেল?
িন য়i আিসমেভর কাজ। আমার পািন খাoয়া pেয়াজন হেত পাের মেন কের রেখ
গেছ। আ য ছেল।
পািন খেয় আিম কানেপেত শানার চ া করলাম। কান শb শানা যােc না। সাবধােন
জানালার কািছ িগেয় বাiের uিক িদলাম। জানালায় মাটা লাহার gীল বসােনা। মানুষ িকংবা
aন কান pাণী যাi হাক না কন, eিদক িদেয় ঢুকেত পারেব না। বাiেরর বারাnােতo
eমন মাটা লাহার gীল দেখিছ। তারমােন মিনর জােন কu স চ া করেত পাের।
জানালার বাiেরর ধােরকােছ কান গাছপালা নi। বশ িকছুটা যায়গা ফঁাকা। তারপর
ছাটেছাট ফুলগাছ। তারপর বািড়র সীমানা ঘরা মাটা কােঠর বড়া। ধবধেব সাদা রঙ করা।
বড় গাছgেলা তার বাiের। গােছর িনেচর িদকটা anকার।
য কu iেc করেলi বড়া টপেক ভতের ঢুকেত পারেব। aনায়ােস হঁেট আসেত পারেব
জানালাম কােছ।
কঁােচর জানালা বn কের পদা টেন িদলাম। িবছানায় েয় সবিকছু eকসােথ মলােনার
চ া করলাম। pথেমi মেন p টা eল, মিনর eখােন eভােব িদন কাটােc কন? িক করেছ
o? eকজন aসুs মানুষ, সােথ eকটা al বয়সী ছেল িনেয় রেয়েছ eমন eকটা বািড়েত।
দেশ খারাপ মানুেষর aভাব নi। গরীব মানুেষরo aভাব নi। anত টাকাপয়সার লােভo
মানুষ eিদেক নজর িদেত পাের। সটা িক জােন না?
o aসুs। oর জrরী িচিকৎসা pেয়াজন। আমার aনুমান iেc করেলi দেশ, দেশর
বাiের য কান যায়গায় o িচিকৎসার ব বsা করেত পাের। টাকাপয়সার সংকট নi সটা
Hosted: www.boi-mela.com

12

aনুমান করেত পাির। oর যা পিরিচিত তা ব বহার করেল য কান দেশ যেত পাের। সটা
করেছ না কন?
আর যিদ িনেজর জীবন সmেক eতটাi িবতৃ া eেস থােক, যিদ ধেরi নয় eভােব
িনেজর বািক জীবনটা কািটেয় দেব, তাহেল আিসমেভর িক হেব? oর পড়ােলখা pেয়াজন,
সমােজ থাকার psিত pেয়াজন, মানুেষর স pেয়াজন। সকথা িক মিনর ভােবিন?
মেনর মেধ eকটা সেnহ uিক িদেত r করল। o হয়ত চাiেছ আিম আিসমেভর দািয়t
নi। আমােক o িব াস কের। জােন আিম তার দািয়t িনেত পারব। আপন কের িনেজর কােছ
রাখেত পারব। আমার কােছ থাকেল আিসমেভর িচnা থেক স িনেজ মুk হেত পাের।
সজন i o চাiেছ আিম eখােন কিদন থািক। আিসমেভর সােথ সmক সহজ কির।
তারপরিনেজর জন oর পিরকlনা িক? িক করেব eসব কথা o পিরsার কের বলেছ না কন?
আমার সােথ oর যতিদেনর, য পযােয়র সmক তােত আমােক কান কথা বলেত oর কান
সংেকাচ থাকা uিচত না।
বািকরাত ভাল কের ঘুম হল না। ভাঙা ভাঙা sp আর িচnা তালেগাল পািকেয় গল।
বারবার মেন হেত লাগল আমার ছাটেবলার চনা সi মিনর যন আর নi। তখন মিনরেক
আিম ভালভােব িচনতাম, বুঝতাম। eখন তােক আিম বুঝেত পারিছ না। কমন যন a ,
রহস ময় eকটা চিরt হেয় uপিস'ত হেয়েছ আমার সামেন।
সকােল ঘুম ভাঙেত pথেমi চাখ গল জানালার বাiের। পদার oপর িদেয়i দখা যােc
গােছর গােয় হলুদ রাদ চকচক করেছ। গরম ছড়ােত r কেরেছ eরi মেধ । ঘের ফ ান
নi। িনেজi জানালা বn কের হাoয়া আসার পথ বn কেরিছ। আমার গা ঘেম uেঠেছ।
ডানিদেক তািকেয় দখলাম। সখােন বড় eকটা দয়াল ঘিড়। আটটা িবশ বােজ।
লািফেয় uেঠ বসলাম। eখন সুয oেঠ পঁাচটারo আেগ। তারমােন বh সময় ঘুিমেয়িছ।
িনেজর বািড়েত eটা কান িবষয় না িকnt আিম eেসিছ aেন র বািড়। eখােন eটা মানায় না।
bােস টুথেপ লািগেয় মুেখ িদেয় বাiের বিরেয় দখলাম টিবেল খাবার রেখ মিনর আর
আিসমভ বেস রেয়েছ। dজেনর হােত dেটা পিtকা। আমােক দেখ dজেনi ঘুের তাকাল।
আিসমেভর হােতর পিtকার সামেনর িদক দখা যােc। ন াচার। গতকাল শিফ নােমর লাকটা
য প ােকটgেলা িদেয় গেছ তারসােথ িছল।
মিনর বলল, ‘ভাল ঘুম হয়িন বাধহয়?’
আিম িবষয়টােক সহজ করার চ া করলাম, ‘নতুন যায়গায় eমন হয়।’
দরী না কের drত হাতমুখ ধুেয় eেস খাবার টিবেল বসলাম। aিধকাংশ দাকােনর তরী
খাবার। ধু িডমভাজাটা eেকবাের টাটকা। eখেনা গরম রেয়েছ। পাurিটর টুকেরাgেলা গরম
করা হেয়েছ। িন য়i আিসমভ কেরেছ। মেঝেত eখােন সখােন পািন দখা যােc। সmবত
eকবার ধায়ােমাছা হেয় গেছ। aত n দkতার সােথ কাজ কের ছেলটা।
‘eখােন খাবার-দাবােরর aবsা িক?’ খেত খেত িজেjস করলাম।
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মিনর বলল, ‘িকভােব িবচার করেব তার oপর িনভর কের। যিদ মাছ খেত চাo মােছর
aভাব নi। খুব সsায় pচুর মাছ পাoয়া যায়। আিসমেভর সােথ িগেয় িকেন আনেত হেব।
তেব রঁাধেত হেব িনেজেক। সাক-সbী aফুরn। িনেজেদর গােছ আম-কাঠালo আেছ। িকছুিদন
পর জাম পাকেব।’
আিম আিসমেভর িদেক eকবার তািকেয় বললাম, ‘hঁ। বয়সটা আিসমেভর সমান হেল
তেব না মানাত। পাকা জােমর মধুর রেস রিঙন কির মুখ। তুিম জােনা কিবতাটা?’
আিসমভ সংেkেপ িকnt s ভােব বলল, ‘িj।’
িজেjস করলাম, ‘গােছ uঠেত পার?’
আিসমভ eবার utর না িদেয় মাথা িনচু কের হাসেত থাকল। মিনেরর িদেক তািকেয় দিখ
সo হাসেছ।
eটা িন য়i বাকার মত p । ei পিরেবেশ থেক গােছ uঠেত পারেব না সটা হয় না।
eটা পdাপােড়র ছেলেক সঁাতার জানার pে র সািমল।
আিম বললাম, ‘গােছ oঠায় আিম সবসময় মিনেরর চেয় eিগেয় িছলাম। aবশ িঢল
ছাড়ায় মিনেরর তুলনা িছল না।’
মিনর বলল, ‘যাচাi কের দখ গােছ oঠার দkতা eখেনা আেছ িক-না। oপােশর গােছ
aেনক পাকা আম আেছ। খুব ভাল না হেলo খাoয়া চেল। ভালমত ফলেভাজন হেব।’
আিম চ ােল টা িনেয় বললাম, ‘িঠক আেছ।’
রােত eকজন লাকেক জানালা িদেয় uিক মারেত দেখিছ, কথাটা মেন পরেছ বারবার।
মিনরেক কথাটা জানােনা দরকার। eভােব য রােতর বলা পেরর ঘের uিক দয় তােক
ভালমানুষ মেন করার কান কারন নi। আর aন কান বািড় িকংবা মানুষ যখন আেসপােশ
নi।
রােত মেনর মেধ eকধরেনর ভয় কাজ করিছল সটা aবশ eখন নi। কান মানুষ যিদ
হয়o, িদেনর বলা তার সামনাসামিন দঁাড়ােনার মত িকছুটা সাহস anত আেছ। জীবেন
কখেনা হাতাহািত কিরিন eমন তা-না। বরং eেকবাের সাধারন মানুেষর চেয় আমার দkতা
িকছু বিশi হেব।
রােতর লােকর িবষয়টা আিসমভেক না নাজােনাi ভাল।
eখােন pিতিদেনর খবেরর কাগেজর ব বsা নi। খাবার পর বারাnায় বেস চা খেত
খেত গতকােলর কাগেজ চাখ বুলােনার সময় কথাটা পাড়লাম aন ভােব, ‘ তামােদর eখাের
চােরর ভয় নi।’
মিনর কথাটােক grt িদল না। স uেলাটা p করল, ‘িক চুির করেব?’
আিম বললাম, ‘িক চুির করেব সটা চােরর িচnা। স যা পায় তাi লাভ।’
মিনর বলল, ‘ ক চুির করেব?’
মেন হল আমার সরাসির বলাi uিচত গতরােত eকজনেক জানালায় uিক মারেত
দেখিছ। oর sােস'◌্যর কথা ভেব বলেত বাধল। বললাম, ‘ দেশ খারাপ মানুেষর িক aভাব
আেছ? সামান লােভর জন মানুষ aেনক খারাপ কাজ করেত পাের। যিদ টর পায় তামরা
dজন eখােন eকা থােকা তাহেল ডাকািতর চ াo করেত পাের।’
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মিনর বলল, ‘তুিম যত সহজ ভাবছ িবষয়টা তত সহজ না। দরজা-জানালা বn রাখেল
কu ঢুকেত পারেব না। ei জানালার কঁাচgেলা বুেলটprফ।’
তারমােন তমন িকছু হেত পাের জেনi বািড় তরী করা হেয়েছ। আিম তারমত িনভার
হেত পারলাম না। গতরােত িনেজর চােখ যখন দেখিছ।
আিম বললাম, ‘তাহেলo, যিদ কu সi চ া কের?’
মিনর বলল, ‘তুিম ধু ধু িচnা করছ। আেসপােশর কেয়ক মাiেলর মেধ যারা থােক
সবাi ei বািড় সmেক জােন। জােন স চ া করা মােন িনেজর িবপদ ডেক আনা। eখােন
িসিকuিরিটর িকছু ব বsা আেছ।’
আমার কথা কান grti পােc না। আিম আেরকটু সরাসির বলার চ া করলাম, ‘রােতর
বলা কu বড়া টপেক eেস যিদ জানালায় uিক মাের সটা িক aসmব?’
মিনর eকটু সময় িনল utর িদেত। তারপর বলল, ‘aসmব না। তেব asাভািবক। আর
িবপদজনক। বাiেরর য কােঠর বড়াটা দখছ oটােত কাঠ- লাহা dii আেছ। iেc করেল
চারশ ভাl িবd ৎ দয়া যায়। সবসময় িদেয় রািখ না তােত ছাটখাট pাণী মারা যায়। বািড়র
দরজা-জানালায়o সটা করা যায়। জানালার ভতরিদেক দখেব লাল িসগন াল দয়া আেছ।
oটা aন aবsায় জানালায় হাত িদo না। পােশর সুiচ িদেয় aফ করা যায়।’
আিম িকছুটা ভরসা পলাম eতkেন। eেকবাের িনি েন- স বসবাস করেছ না তাহেল।
িজেjস করলাম, ‘ তামার শরীেরর aবsা কমন?’
মিনর বলল, ‘ মাটামুিট। তুিম আসায় ভাল লাগেছ।’
সকােলর নাsার পরi আিসমভ বাiের কাথাo গেছ। আিম লk কেরিছ মিনেরর সােথ
oর কথাবাতা হয় eেকবােরi কম। সটা আমার uপিস'িতর কারেন িকনা বুঝেত পারিছ না।
আিম বললাম, ‘ তামার ল াবেরটরীটা দখব eকসময়।’
মিনর uেঠ দঁাড়াল তখনi, ‘চল, eখনi ঘুের আিস।’
আমার ধারনা িছল দরজাটা তালা দয়া। তারপরi মেন হল, তালা দেব কার জন ?
দরজার পােশ eকটা িলভার চাপ িদেত িবশাল দরজাটা মাঝখান থেক ভাগ হেয় dপােশ
সের গল। বারাnার মত যায়গাটা eিগেয় গেছ িকছুdর। তারপর িসিড়। pথেম সাজা
সামেনর িদেক গেছ িকছুdর, তারপর ডানিদেক ঘুের গেছ। িসিড় িদেয় নেম িবশাল eকটা
ঘেরর মেধ eেস দঁাড়ালাম।
pথেমi আমার চােখ পড়ল সুেযর আেলা। ছােদর গা ঘঁেস পাশাপািশ িতনটা কঁােচর
জানালা। সুেযর আেলা ঢুকেছ সিদক িদেয়। িন য়i আেলা পাবার জন । মিনর আেরা
কেয়কটা আেলা jেল িদল। আিম চািরিদেক eকবার চাখ বালালাম।
pায় চািরিদেকi দয়াল ঘঁেস বড়বড় যnt বসােনা। আমার মাথায় ঢুকল না সgেলা িক
কােজ ব বহার হয়। eকটােত বড় eকটা টপ চড়ােনা। িকছু eকটা রকড হয় oেত। eখন
থেম রেয়েছ। কেয়কটা মিনটেরর মত িডসেp। eকটা সাধারন কিmuটার। সটা ঘেরর
মাঝামািঝ যায়গায় টিবেল রাখা। টিবেল বশিকছু কাগজপt। eকবার দৃি বুিলেয় মেন হল
pাgািমংeর কাড। বড়বড় ফমূলা লখা। কলম িদেয় লখা, সখােন িবিভn যায়গায় কাটাকুিট
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কেরেছ। নতুনভােব পােশ ছাটেছাট akের িলেখেছ। eকিদেক সলেফ aেনকgেলা
মাটােমাটা বi।
আমার মাথায় িকছুi ঢুকল না। ei ল াবেরটরীেত িক কাজ কের স?
মিনর ঘের ঢুেক কােলা রেঙর eকটা চয়াের হলান িদেয় বেস রেয়েছ। আিম দখা শষ
কের oর পােশ িগেয় বসলাম।
ei ল াবেরটরী তরী করেত pচুর টাকা খরচ হেয়েছ। িকnt টাকা তারজন সমস া না সটা
আিম জািন। আমােক তারেচেয়o aবাক কেরেছ eটা তরী করার দkতা। বশিকছু দk লাক
pেয়াজন হেয়েছ। aেনক সময় ব য় করেত হেয়েছ। স eসব িবষেয় খুব খুত
ঁ খুেঁ ত। eেকবাের
িনেজর পছnমত না হoয়া পযn কখেনা সnt হয় না। ঘেরর সবিকছু িন য়i তার িহেসবমত
তরী। আর oi বড়বড় যntgেলা। বািড় তরীর পর ogেলা ঢুিকেয়েছ না ঢুিকেয় তারপর বািড়
তরী কেরেছ আমার মাথায় ঢুকল না।
িজেjস করলাম, ‘eখন িক কাজ বn?’
মিনর চাখ খুলল। বলল, ‘শরীেরর aবsা তমন ভাল না। আর িক করব সটাo িঠক
করেত পারিছ না। আজকাল িকছু করেত uৎসাহ পাi না। কখেনা কখেনা মেন হয় বৃথা সময়
ন করিছ।’
আিম তার কথা বুঝলাম না। sুেল রচনা িলেখিছ িবjান সুফল না কুফল। মেনহল তমন
িকছু বলেছ। oর পেরর কথােত সটা িনি ত হেয় গলাম।
‘কখেনা মেনহয় মানুষ pকৃিতর সােথ িমেশ থাকেল ভাল হত। pকৃিতর মত বেড় oঠ
তারপর eকিদন নতুেনর জন যায়গা কের দাo। eটাi িনয়ম হেল ভাল হত।’
আমার eকবার তক করেত iেc হল। মানুষ কত ভাল িকছুi না আিবsার কেরেছ। না
করেল ei িবপুল সংখ ক মানুষ ei ছা পৃিথবীেত িটেক থাকেত পারত না। খারাপ কাজ
হেয়েছ, হেc eটা তা িঠক। িকnt ভাল কাজo তা হেc।
আিম বললাম, ‘ কu ভাল uেdশ িনেয় ast তরী কের, কu খারাপ uেdশ িনেয় সটা
ব বহার কের। য তরী কেরেছ দাষ িক তােক দেব?’
মিনর বলল, ‘আি কায় pিত িমিনেট dজন িশ ম ােলিরয়ায় মারা যায় সটা জান?’
eেকবাের সিঠক পিরসংখ ান না জানেলo িকছুটা ধারনা তা আেছi। বললাম, ‘oরা
দিরd। না খেয়o aেনেক মারা যায়।’
মিনর বলল, ‘পৃিথবী দিরd না। পৃিথবীর যা সmদ তা িঠকভােব ভাগ করেল eকজনo না
খেয় থাকত না। ম ােলিরয়া eমন রাগ না য মানুষেক মরেত হেব। e রাগ থেক মানুষেক
বঁাচােনা যায়। সবসময়i aেstর কথা বেল, যুেdর কথা বেল ei িবষয়টােক আড়াল কের রাখা
হয়।’
ei িবতক আিম aেনক েনিছ। বh বছর ধেরi মানুষ e িনেয় কথা বলেছ, লাভ হয়িন
িকছুi। তােদর বঁাচােনা হয়িন, যুd থােমিন। বরং বেড়েছ। আেমিরকার তরী ast িদেয় মানুষ
আেমিরকানেদর মারেছ। iরাক, আফগািনsান, সামািলয়া, সুদান ast তরী কের না।
astব বসা কের না। e আর নতুন িক। আিম সকথা ভেবi বা িক করব।
মিনর eসব িনেয় মাথা ঘামােc কন?
Hosted: www.boi-mela.com

16

আমার মেন হল eখান থেক বাiের যাoয়া pেয়াজন। eখােন থাকেল oর মাথায় ei
িবষয় ঘুরপাক খােব।
আিম বললাম, ‘আিসমভ eেসেছ িকনা দখা দরকার।’
মিনর আপিt করল না তােত। uেঠ দঁািড়েয় হেস িজেjস করল, ‘ দখা হেয়েছ?’
আিমo হঁেস utর িদলাম, ‘ দেখিছ। বুিঝিন িকছুi।’
আিসমভ তখেনা ফেরিন। আমরা বারাnা বসার িকছুkন পর িফরল। o যখন বাiের যায়
তখন আিম বাথrেম িছলাম। িকভােব গেছ দিখিন। oেক িফরেত দেখ aবাক হলাম।
মিনেরর িজপটা চািলেয় eেস গেটর বাiের থামল।
আিম aবাক হেয় মিনেরর িদেক িফরলাম, ‘aতটুকু ছেল গািড় চালায়?’
মিনর বলল, ‘পেথ aন গািড় যখন নi তখন eকিসেডেnর সmাবনা কম।’
কথাটা িঠক। আিম সাiেকল চালােত পাির ধুমাt gােমর রাsায়, িকংবা মােঠ। শহেরর
রাsায় চালােত সাহস হয় না। িনি ত জািন কােরা সােথ ধাkা লাগেব।
আিসমভ eকটা eলু িমিনয়ােমর পাt হােত িনেয় ঘের ঢুকল। দেখi বাঝা যায় dেধর
পাt। আিম p করার আেগi ব াখ া িদল মিনর, ‘oপােশর gাম থেক dধ আনেত হয়।’
আিম িকছু বললাম না।
আিসমভ কােরা সােথ কথা না বেল পাtটা িনেয় ভতের চেল গল। eর sভাব aেনকটাi
মিনেরর মত। মিনরেক কখেনা কােজর কথা বেল িদেত হত না।
আিম মিনেরর িজপটা দখলাম। গতকাল oটা পােশর ছাট ছােদর িনেচ রাখা িছল। বশ
পুরেনা গািড় তেব ei যায়গার জন মানানসi। uচুিনচু রাsায় aনায়ােস চলেত পারেব।
আিসমেভর দরী দেখ aনুমান করলাম dধ গরম করেছ। সিত i তাi। eকটুপর
আমােদর dজেনর জন dgাশ dধ eকটা েত কের eেন হািজর করল।
মিনেরর জন eটা pেয়াজন, আমার জন কতটা ভেব পলাম না। বhকাল eভােব dধ
খেয় aেভ স নi। ভজাল ছাড়া dধ পাoয়া যায় eকথা ঢাকা শহের কu িব াস কের বেল
মেন হয় না। আজকাল নািক ফরমািলন িদেয় dধ টাটকা রােখ। সi dধ খেয় িশ িকংবা
aসুsেদর িক হয় ভেব আতেক uিঠ।
মিনেরর কথাi হয়ত িঠক। িবjােনর eত unিতর হয়ত pেয়াজন িছল না। আমরা
pেয়াজেনর সীমা ছািড়েয় যািc। আেরা িকছুটা pকৃিতর কাছাকািছ থাকেত পারেল ভাল হত।
মিনর dধ খেত খেত বলল, ‘ তামার আশপাশটা দখা হয়িন। oর সােথ গািড়েত িগেয়
eকটু ধারনা িনেয় eস।’
আমারo সটাi iেc। হঁেট চািরিদক দখব তা বেটi, তার আেগ আেরা িবসতৃত eলাকা
সmেক eকটু ধারনা থাকা ভাল। আর আমার জানা দরকার eমন dরেt কu থােক িকনা য
রােত eেস জানালায় uিক িদেত পাের। আিম িনি ত রােত আিম ভূল দিখিন।
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আিসমভ গািড় চালােনায় aত n দk। স গািড়র মুখ ঘারােনার চ া করল না। গািড়টা
ব াকিগয়াের মুল রাsায় িনেয় ফলল। তারপর আিম যপেথ eেসিছলাম তার িবপরীত িদেক
রoনা হল।
eেকi মুল রাsা বলেত হয়। আসেল রাsা বলেত dপাশ থেক িকছুটা uচু ফুটছেয়ক
চoড়া যায়গা। হয়ত কখেনা মািট ফেল রাsা বানােনা হেয়িছল। iট- খায়া-পাথর-িসেমn-িপচ
িকছুi দয়া হয়িন। eখােন সখােন uচুিনচু হেয় গেছ, ঘাস গিজেয়েছ সব যায়গায়। পুরেনা
মেডেলর ল াn রাভারটা uচুিনচু পেথ টkর খেত খেত চলল। eকটুেতi আিম হািফেয়
গলাম। বুঝেত পারিছ িকছুkন ei রাsায় চলেল আমার সারা শরীর ঝনঝন করেব। ঢাকা
শহেরর ভাঙােচারা রাsা িনেয় সবসময় aিভেযাগ কেরi aভ s। eখন মেন হেc সটা eর
তুলনায় sগ।
রাsা দেখ বুঝেত পারিছ বhিদন eিদেক কােরা পা পেড়িন। তারমােন আিসমভ dধ
আনেত eিদেক আেসিন। আিম য রাsা িদেয় eেসিছ সi রাsা িদেয় গেছ। যতdর মেন
পের আসার সময় কেয়ক মাiেলর মেধ আিম কান ঘরবািড় দিখিন। anত dধ িবিk করেত
পাের eমন লাকালয়।
eরi মেধ dঘটনা ঘটল। রাsার oপর ছাট কেয়কটা pাণী দখলাম। পিরsার না
দখেলo বুঝলাম খরেগাস। কেয়কটা লািফেয় aদৃশ হেয় গল পােশর ঝােপ। eকটা রাsা
থেক সের যাoয়া pেয়াজন মেন কেরিন। গািড়র গিত তখন eতটাi বিশ য bক করেলo
তার গােয় oঠার সmাবনা। আিসমভ গিত বািড়েয় রাsার িনচ িদেয় পিরেয় যেত চ া করল।
িকnt কপাল মn হেল eমনi হয়। জাের eকটা ঝঁাকুিন খেয় িপছেনর চাকা ঘােস ঢাকা গেত
আটেক বনবন কের ঘুরেত থাকল।
আিম মাথা ঘুিরেয় দখলাম খরেগাসটা তখেনা রাsার মেধ । কান খাড়া কের তািকেয়
আেছ। eতkন গািড় দেখ ভয় পায়িন, eবার আমােক তািকেয় থাকেত দেখ তড়াক কের
লাফ িদল। মুhেত ঝােপর আড়ােল চেল গল।
আিসমভ আেরকবার চ া করল সামেন যেত। গািড় নড়াচড়া করল না। uপায় নi দেখ
নামেত হল।
আিসমভ ঘুের িগেয় িপছেনর চাকা দখল। সামেনর চাকা গতটা পিরেয় গেছ। আটেক
গেছ িপছেনর চাকা। ধু গত হেলo eতটা সমস া হত না, বৃি েত িভেজ, পািন জেম কাদা
হেয় রেয়েছ। সকারেন পেরােত পােরিন।
ei aবsায় িক করা যায়? rেতi আমার মাথায় eল ধাkা দয়ার কথা। ধাkা িদেয়
গতটা পার করেত হেব। dজেন িমেল িক সটা করা সmব? ধু ধাkায় কাজ হেব না। রীিতমত
uচু কের গত পার করেত হেব।
আেশপােশ তািকেয় দখলাম। বশ কেয়ক িমিনট গািড়েত eেসিছ আমরা aথচ eকজন
মানুষo চােখ পেরিন। যিদo রাsা থেক eকটু dেরi ধানেখত দেখিছ। uচুিনচু যায়গার মেধ
মেধ eকফািল কের সমান জিম। সখােন ধান লাগােনা। ধান গাছgেলা মাঝাির আকােরর।
সmবত সকারেনi দখা pেয়াজন হয় না। eকজন dজন লাক পেল aনায়ােস ধাkা দয়ার
কাজটা কের নয়া যত।
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চািরিদেক দেখ কান মানুষ পাoয়ার সmাবনা বাদ িদেত হল। যা করার িনেজেদর বুিdেত
করেত হেব।
aেনকেক দেখিছ eমন aবsায় চাকার িনেচ িকছু gেজ িদেত। শk যায়গা পেল চাকা
সটা ব বহার করেত পারেব। সটা িক হেব পাের? ধােরকােছ iট জািতয় িকছু নi। মািটর
ঢলা পযn নi। মািট কাটেত হেলo িকছু eকটা হািতয়ার pেয়াজন। আমােদর কােছ িকছুi
নi। aথবা িলভার জািতয় িকছু। িকnt গােছর ডাল কাটেতo যnt pেয়াজন। পিশশিki
eখােন eকমাt ভরসা।
আিসমভেক বললাম, ‘মেন হেc ধাkা িদেয় তুলেত হেব।’
মেন হল আিসমেভর সটাi ধারনা। সােটর আিস-ন gিটেয় psিত িনলাম। তারপর dজন
eকসােথ িপছন থেক ধাkা মারলাম। গািড়টা সামান কঁেপ uঠল ধু।
eক ধাkােতi বুেঝ গিছ কাজ হেব না।
আিম হাল ছেড় রাsায় িগেয় দঁাড়ালাম। আিসমভ দঁািড়েয় থাকল সখােনi। তারপর
বলল, ‘আপিন oপােশ দঁাড়ান, আিম দখিছ।’
আিম eকপােশ সের দঁাড়ালাম। আিসমভ আবারo ধাkা দয়ার psিত িনল। আমার হািস
পল দেখ। dজন িমেল গািড়টা নড়ােত পািরিন, স eকাi গািড় uিঠেয় ফলেব। eর
আtিব াস aত n বিশ। মেন মেন বললাম, দখ বাবা চ া কের। aিভjতা থেক িশখেত
হয়।
আিসমভ চাকার কােছ যায়গাটা দখল ভাল কের। ধরার মত eকটা যায়গা খুঁজল। তারপর
গািড় থেক eকটুকেরা কাপড় িনেয় সটা হােত জিড়েয় গািড়র িপছনিদকটা ধরল। িনচু হেয়
বেস গািড়টা uচু করেত চ া করল।
আিম মুেখ হািস িনেয় oর কাn কারখানা দখেত লাগলাম। আিসমভ eকবার শিk িদেয়
বাঝার চ া করল িক হেত পাের। তারপরi সবশিk িদেয় গািড়টা oঠােনার চ া করল।
আমােক হতভm কের িদেয় গািড়টা uচু হল eকটু। তারপর আেরকটু। তারপর uচু কের ধাkা
মারল সামেনর িদেক। গািড়টা গিড়েয় গল সামেনর িদেক।
আমার িনেজর চাখেক িব াস হেc না। eক মুhত আেগ dজন চ া কের গািড়টা সরােত
পািরিন। আর আিসমভ eকা গািড়টা uচু কের গত পার কের িদেয়েছ।
dহাত dপােশ ঝুিলেয় িদেয় ঝাকােc আিসমভ। িন য়i ব থা পেয়েছ। eকটু পরi
সামেল িনল সটা। আমার িদেক তািকেয় হাসল। বলল, ‘আমারi ভূল হেয়েছ। আেগ থেক
সাবধােন চালােল eমন হত না।’
আিম িক বলব ভেব পলাম না। তার যায়গায় আিম থাকেল হয় খরেগাসটােক চাকার িনেচ
িপেষ ফলতাম, নয়ত গািড়র আেরা কািহল aবsা হত। িনঘাত গােছর গােয় ধাkা মারতাম।
eখন িক আেরা সামেনর িদেক যাব, নািক ফরত যাব ভাবেত থাকলাম। আিসমেভর িক
iেc। o িন য়i আেরা সামেন যেত চায়। আমােক চািরিদক দখােনার দািয়t িনেয় স বর
হেয়েছ। িনেজর কাজ শষ হেয়েছ মেন করেছ না িন য়i।
আিসমভ বলল, ‘বৃি আসেছ।’
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oর দৃি aনুসরন কের আিম দখলাম dেরর গাছপালা সাদা কুয়াসায় ঢেক গেছ। eকটু
পরi বুঝেত পারলাম সাদা কুয়াসা eিগেয় আসেছ eিগেক। যত eিগেয় আসেছ ততi
গাছপালা ঝাপসা হেয় আসেছ।
আিসমভ drত গািড়েত uেঠ বেস াট িদল। রাsায় uঠােনা পযn আিম aেপkা করলাম।
আিসমভ গািড় ঘুিরেয় বািড়মুেখা করল। আিম uেঠ বসায় রoনা হল।
দখেত দখেত বৃি eেস গল। কান শb নi। ধুi িঝরিঝর কের পািন পড়েছ। eরi
মেধ চেলেছ আমােদর গািড়। eবাের আিসমভ aেনক সাবধািন। eেকবাের আেস- আেসগািড় চালােc। বৃি েত রাsা eরi মেধ িভেজ গেছ। খুব সহেজi িপছেল রাsার পােশ চেল
যেত পাের।
কানরকম নতুন ঝােমলা ছাড়াi আমরা বািড়র কােছ eেস পড়লাম। মিনর বারাnায়
দঁািড়েয় আেছ। বৃি দেখ িন য়i ধের িনেয়েছ আমরা eখনi িফরব। আিসমভ গািড়টা
বাiেরi রাখল।
গািড় থেক নেম বারাnায় িগেয় uঠলাম। বৃি েত িভজেত আমার খারাপ লােগ না।
সবসময়i আিম খুব পছn কির। eত বিশ িভেজিছ য বৃি েত িভেজ কান সমস া হেব
সকথা মেনi হয় না। eখােন যভােব বৃি হেc তােক তুষােরর সােথ তুলনা করা চেল।
শরীের লাগেলo যন শরীর িভজেব না।
শরীের-মাথায় যটুকু পািন লেগিছল সটা মুেছ বারাnায় দঁািড়েয় বৃি দখেত থাকলাম।
eমন মেনারম দৃশ দখার সুেযাগ বhিদন পাiিন। চািরিদেক বড়েছাট গাছ। তার oপর িদেয়
িঝরিঝর কের বৃি র পািন ঝের চেলেছ। আকাশ eখেনা পিরsার। চািরিদেক ঝকঝেক আেলা।
eভােব বৃি হoয়ার aথi রঙধনু তরী হoয়া। ডানিদেক তাকােতi সটা দখেত পলাম।
ঘnাখােনক ধের aনবরত বৃি ঝেরi চেলেছ। থামার কান লkন নi। বরং সটা আেরা
দীঘsায়ী হoয়ার সব ব বsা পাকােপাk হেc। কােলা মঘ eেস িভড় কেরেছ। দখেত দখেত
anকার হেয় গল চািরিদক। eতkন বাতাস িছল না, eবার সটাo r হল। eেক ঝড় বলা
চেল না তেব দমকা হাoয়া বiেছ। বাতাস শীষ িদেয় যােc। দরজা জানালা eেট িদেয় ঘের
ঢুকেত হল।
eখনo আিম দাতলায় যাiিন। eবার স সুেযাগ হল। আিসমেভর সােথ িসিড় বেয়
দাতলায় uঠলাম।
দাতলায় ঘর িনচতলার চেয় aেনক কম। তেব খালা বারাnা নi কানিদেকi। pথেমi
আিসমেভর ঘের ঢুকলাম।
ধারনা িছল ঢুেকi আিসমভ সmেক আেরা িকছু জানার সুেযাগ পাব। ei বয়সী ছেলর
ঘর তারা তােদর মেনর মত কের রাখেত চায়। শেখর িজিনষপt, িpয় খেলায়ার িক গায়েকরনায়েকর ছিব eসব ঝুলােনা থােক। ছাটেবলায় মিনেরর ঘেরo দেখিছ। আিসমেভর ঘর দেখ
বাঝার uপায় নi eটা ei বয়সী ছেলর ঘর। দয়ােল কান ছিব নi, শেখর কান িজিনষ
নi। eকিদেক ছাট eকটা িবছানা। কেয়কটা সলফ। eকটা কিmuটার টিবল। সখােন
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eকটা নাটবুক কিmuটার। টিবেল eকটামাt ছিব, সটা মিনেরর। eখােনi কাথাo
uঠােনা। eকটা গােছর গােয় হলান িদেয় দঁািড়েয় আেছ।
সলেফর বigেলা eকবার তািকেয় দখলাম। িন য়i মিনেরর বi। নানাধরেনর
িবjােনর বi, আেটর বi, ফেটাgািফর বi। aেনকgেলা িচিকৎসািবjােনর বio দখলাম।
g-র eনাটিম থেক r কের মিলকুলার বােয়ালিজ পযn। egেলা ক পেড় বুঝলাম না।
আিম ফেটাgািফর eকটা বi uিঠেয় িনলাম। bায়ান িপটারসেনর সামpিতক সমেয়র বi। পাতা
ulােত সুযমুিখর বাগােনর ছিব বর হল। aেনকgেলা ফুেলর মেধ eকটা মেয় dহাত uচু
কের দঁািড়েয়। বiটা হােত িনেয় আিসমেভর পােশ বসলাম।
আিসমভ কিmuটারটা টেন িনেয় চালু করল। মুেখ বলল, ‘eখােন aেনক ছিব আেছ।’
ei pথম আিসমভ িনেজ থেক কান িবষেয় কথা বলল।
আিম বiটা রেখ তার uঠােনা ছিব দখেত r করলাম। িন য়i মিনেরর সােথ থেক
হাত পািকেয়েছ। কেmািজশেনর বাধ চমৎকার। গাছ, পাতা, ফুল, মাকড়সা, pজাপিত, পািখ।
বিশরভাগi kাজআপ ছিব। কেয়কশত ছিবর মেধ মানুেষর দখা পলাম মাt কেয়কজন।
তােদর eকজনেক আিম িচিন। শিফ। সােথর মিহলা িন য়i তার stী। বছরdেয়ক বয়েসর
eকিট সnান। ক ােমরার িদেক তািকেয় হাততািল িদেc। আেরকজনেক িচনেত পারলাম না।
িজেjস করলাম, ‘eটা ক?’
আিসমভ বলল, ‘eখােন কাজ করত।’
eরকথা আেগo েনিছ মিনেরর কােছ। বঁেট, মাটা। পড়েনর চক লুি । মাথায় সামেনর
িদেক টাক। মুেখ খঁাচােখঁাচা দািড়। দেখ বািড়েত কাজ করার মানুষ বেলi মেন হয়।
িজেjস করলাম, ‘ তামার ছিব eকটাo দখিছ না।’
আিসমভ বলল, ‘আমার ছিব eখােন নi। egেলা আিম uিঠেয়িছ।’
তােতা বেটi। িনেজর uঠােনা ছিবেত িনেজ থাকার সmাবনা কম। মেন হেc আিসমেভর
আgহo কম। eখনকার ক ােমরায় িনেজi িনেজর ছিব uঠােনা যায়। তাছাড়া oর ক ােমরা
াn আেছ িন য়i।
আিম যত দখিছ তত aবাক হিc আসমেভর সবিকছুেত। কাথাo যন িকছু eকটা
গড়িমল থেক যােc। আমার মাথায় আিস আিস কেরo আসেছ না। িকছু eকটা যন িঠক
মানানসi না। oর কথাবাত, আচরন, কাজ সবিকছুেতi কমন যন eকটা না চনা ভাব থেক
যােc। eত কােছ থেকo oেক আিম বুঝেত পারিছ না। িবষয়টা মিনেরর kেto িছল। িকnt
সটা আলাদা। মিনর কথা না বলেলo মেনর িদক থেক আমার সােথ কান dরt িছল না। oর
মেনর কথা আিম পিরsার বুঝতাম। aথচ আিসমভেক eেকবােরi বুঝেত পারিছ না।
মিনর বেলেছ oর সােথ থাকেত। সmবত ei কারেনi। আমােক বুঝেত বেলেছ oর
মেনাভাব। হয়ত আিসমভ কখেনা eমন কাuেক পায়িন যারসােথ মনখুেল কথা বলেত পাের।
মিনর সবসময়i কাজপাগল। oরজন সটাi sাভািবক। স কারেন সবসময় eকা eকাi
থাকেত হেয়েছ আিসমভেক। সটাi তার sভােব পিরনত হেয়েছ। সi সংেকাচ কািটেয় uঠেত
পারেছ না।
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মেনমেন িঠক কের ফললাম, আমােকi uেd াগ িনেয় সটা করােত হেব। আিসমভ যািকছু
পছn কের সটা িনেয় তার সােথ আলাপ করব।
dঘnােতo যখন বৃি থামল না তখন আেরকবার খেয় eকটা বi হােত িনেয় িবছানায়
গলাম। আমার িদেন ঘুিমেয় aেভ স নi, িকnt চািরিদক eতটাi anকার আর aিবরাম বৃি র
শb য করার মত আর িকছু পলাম না। িবছানায় যাবার সােথসােথ ঘুম eেস গল।
ঘুম ভাঙেত দিখ চািরিদক আেলায় ঝলমল করেছ। ধড়মড় কের uেঠ বসলাম। মেন
হেয়িছল গািড়র ঝঁাকুিন খেয় শরীর ব থা হেব। বরং uেlাটাi হেয়েছ। সকাল থেক শরীরটা
ম াজম াজ করিছল সটা eেকবাের সের গেছ।
হােতর কােছ বiটা eকবার দখলাম। ei বi ei বািড়েত িকভােব eল বুঝলাম না।
কােরা সােথi মানায় না। eকটা পিরবােরর ক িক কেরেছ, কােক িক বেলেছ ei িনেয় চারশ
পাতার uপন াস। রীিতমত পাগেলর ফ াkরী।
ঘিড় দখলাম। সােড় চার। গরেমর িদেন িবেকেলর মাt r। জানালা খুেল িদেয় বাiের
eেস দিখ মিনর বারাnায় বেস। মেন হেc oর বিশরভাগ সময় eভােবi কােট। আিম পােশ
িগেয় বসলাম।
িজেjস করলাম, ‘আিসমভ কাথায়?’
মিনর বলল, ‘বাiের গেছ। o ei আবহাoয়া খুব পছn কের। আর eমিনেতi-, ঘের
থাকেত বিশ পছn কের না।’
oর পেরর কথাটার aথ আমার মাথায় ঢুকল না। আিম বললাম, ‘আজ গািড় িনেয় eকটা
dঘটনা ঘেটিছল।’
মিনর p েবাধক দৃি িনেয় তাকাল।
আিম oেক খরেগাস বঁাচােত িগেয় গািড়র চাকা আটেক যাoয়া, আিসমেভর টেন uঠােনার
ঘটনার বননা িদলাম। মিনর eকটা কথাo বলল না। চুপ কের েন গল। বলা শষ হেলo
কান কথা বলল না।
আমােক িনেজ থেকi বলেত হল, ‘oর গািড় uঠােনা দেখ আিম খুব aবাক হেয়িছ। oর
শরীের aসmব শিk।’
মিনর আেস- কের বলল, ‘aেনক সময় শরীের যা শিk থােক তারেচেয় বিশ শিk মানুষ
ব বহার কের।’
আমার aবাক লাগল েন। শিk যতখািন তারেচেয় বিশ ব বহার কের িকভােব? aবাক
হেয় বললাম, ‘তারমােন?’
মিনর িকছুkন চুপ কের থাকল। তারপর বলল, ‘তুিম কতটা oজন uঠােত পারেব তার
eকটা সীমা রেয়েছ। তারেচেয় বিশ oজন uঠােত চ া করেল মেন হেব সটা তামার সােধ র
বাiের। তামার সাধ কতটুকু সটা িনিদ কের দয় তামার শরীেরর িনয়ntন ব বsা। স
kমাগত তামােক বেল িদেc eরেচেয় বিশ oজন uিঠo না, সটা তামার kিত করেব। ei
dপুের রৗেd দঁািড়েয় থক না, তামার kিত হেব। আর দৗিড়o না, তামার পিশর kিত হেব,
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হােড়র kিত হেব। ei aনুভুিতgেলা kমাগত সাবধান কের রkা করেছ তামার শরীর। iেc
করেল তুিম ei কথা নাo নেত পার। যােদর pচn মানিষক শিk তারা সটা কের। pচn
বরেফর মেধ , মrভুিমেত িদেনর পর িদন চলেত পাের। eকজন সন াসী ধু মেনর জাের
িদেনর পর িদন না খেয়, শীত-গরম সহ কের, মশার কামড়, সােপর ভয় সব agাহ কের
ধ ান করেত পাের। মন িদেয় শরীেরর সব aনুভুিতেক িনয়ntন করেত পাের।’
আিসমেভর কােজর সােথ eর সmক কতটুকু আিম বুঝলাম না। িক বলেত চাiেছ স?
আিসমভ তার মনেক পুেরাপুির িনয়ntন করেত পাের? তার হােত ব থা লাগেলo সটা agাহ
কের কাজ কের যেত পাের?
মিনর তখনo বেল যােc, ‘eকজন িসpnার pিতিদন দৗড় pাকিটস করেছ, eগার
সেকn, বােরা সেকn সমেয় eকশ িমটার পার হেc, তারজন eটাi sাভািবক সময়। সi
লাক যখন টুনােমেn দৗড়ােc তখন দশ সেকেnর িনেচ eকশ িমটার পার হেc। eখােন
কাজ করেছ তার সi মানিষক শিk। তােক kমাগত বলেছ তােক আেরা বিশ িকছু করেত
হেব। সােধ র বাiের যেত হেব। ei মানিষক শিk তােক ei সীমােরখা পার কের িদেc।’
আিম বাধা িদেয় বললাম, ‘তারমােন তুিম বলছ আিসমভ iেc করেলi ei বাধা aিতkম
করেত পাের। তার শারীিরক সামেথর চেয় বিশ কাজ করেত পাের।’
হতাসভােব াস ফলল মিনর। eকটু সময় িনেয় থেম থেম বলল, ‘িবষয়টা তারেচেয়o
খারাপ। oরমেধ ei িনয়ntন িবষয়টা নi।’
আিম থ হেয় গলাম oর কথা েন। িবষয়টা বুঝেত সময় লাগল আমার। বুেঝ রীিতমত
uেtিজতভােব সামেন eিগেয় বসলাম, ‘তারমােন তুিম বলছ স য কান পিরমান কাজ
করেত পারেব। তার সামেথর কান িলিমট থাকেব না।’
মিনর aেনকkন তািকেয় থাকল আমার িদেক। তারপর মাথা িনচু করল। oর ei ভি
আিম িচিন। আিম যা বেলিছ সটা বাকার মত কথা। তারপর বলল, ‘আিম বলেত চাiিছ স
সটাi করেত চাiেব। আর সটা তারজন িবপদ ডেক আনেব। ei ঘটনার কথাটাi ধর।
গািড়টার oজন যিদ আরo বিশ হত তাহেলo স ei চ া করত। তার হােত, কঁােধ,
মrদেn pচn চাপ পরত। হয়ত মারাtক কান kিত হেত পারত। তারপরo স থামত না।
আিম বh সাধারন মানুষ দেখিছ যারা জার কের ভারী িজিনষ uিঠেয় সারাজীবন কামেড়র
ব থায় ক পেয়েছ। আিসমেভর তমন হেত পারত।’
আিম uেtিজতভােব বললাম, ‘িকnt কন? o িনেজর িবপদ টর পােব না কন? আিম
িটিভেত eমন মানুষ দেখিছ যােদর চামড়ায় aনুভুিত নi। কাথাo খঁাচা লাগেল, কেট
গেল, আgেনর স াকা লাগেলo টর পায়না। সটা নাহয় চামড়ার কােষর িবষয়। তােদর
কাষ aন রকম। আিমসেভর িবষয় তা স িহেসেব পের না। তুিম যা বলছ তার aথ হেc
িনেজর কানরকম িবপদi স টর পােব না। সটা িকভােব সmব?’
মিনর বলল, ‘আিম বলিছ না তার aনুভুিত নi। স পুেরাপুির sাভািবক মানুেষর মতi
ব থা aনুভব কের। সটােক grt দয় না। যকাজ করেত চায় সটাi করেত যায়।’
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আমার মুেখ ভাষা জাগাল না। আিসমেভর asাভািবকt তাহেল eiখােন। স যিদ ছাদ
থেক লাফ দয়া pেয়াজন মেন কের তাহেল লাভ দেব। পের পা ভাঙেব সটা িচnা করেব
না।
আিম বললাম, ‘ সটা তা খুব িবপদজনক।’
মিনর বলল, ‘হঁ া। য কান সময় স িনেজর িবপদ ডেক আনেত পাের। কu eকজন
তার সােথ থেক িবষয়টা বুঝােনা pেয়াজন। নয়ত কেব িক কের বসেব তার িঠক নi।’
কu eকজন মােন আিম। eতkেন eকটু eকটু কের আমার মাথায় আসেছ িবষয়টা।
eজন i আমােক oর সােথ থাকেত বেলেছ মিনর। সােথ থেক oেক বাস-বতার সােথ পিরচয়
কিরেয় দব। oেক বুঝাব iেc করেলi সব করা যায় না। eকটা সীমােরখা টানেত হয়। তার
বাiের গেল িনেজর িবপদ হয়।
রহেস র সমাধান কতটা হল আর কতটা জিটল হল বুঝলাম না। দখলাম আিসমভ হােত
eকটা চেটর ব াগ িনেয় ভতের ঢুকেছ। dর থেকi আমােদর িদেক তািকেয় হাসল।
মিনর আেস- কের বলল, ‘আম পেড় eেনেছ। দখ খেত পার িকনা।’
আিম eিগেয় িগেয় ব াগটা হােত িনলাম। বশ ভাির। তেব kিত হoয়ার মত না িন য়i।
আমgেলা দেখ aবাক হলাম আিম। বশ বড়। pায় ফজিল আেমর কাছাকািছ। সবেচেয়
যা aবাক করা তা হেc eর রঙ। বঁাটার িদক আেপেলর মত টকটেক লাল। eধরেনর
eকজােতর আম আিম দেখিছ। সgেলা চ াপটা, লmােট। egেলা বশ sাs বান। আিম দির
করেত পারলাম না। টিবল থেক ছুির িনেয় কেট eকটু মুেখ িদলাম। আমার মুখ থেক িবsয়
বিরেয় eল, ‘ব াপার িক বলত। eতিদন জানতাম ভাল আম যা হয় সব রাজশািহেত নয়
চাপাi নবাবগে । eখানকার আেমর খঁাজ িক দেশর লাক জােন না?’
মিনর, আিসমভ dজেনi হাসেছ আমার কথা েন। আিম িকছুটা p িকছুটা ঠা ার সুের
বললাম, ‘িকছু কেরছ নািক? আিম eকবার েনিছলাম eিদেকর আম বড় হেল পাকায় ধের।
লাকজন রােতর বলা anকাের আম খায়।’
মিনর বলল, ‘িকছু করা বলেত সামান oষুধ দয়া, যন পাকা না ধের। বািকটা
sাভািবক।’
আিম ‘hঁ’ বেল আম কাটেত r করলাম। ছাটেবলার মত হােতমুেখ মাখামািখ কের আম
খাoয়া সmব না। anত মিনর সটা করেব না। আপাতত কাটাকুিটর কাজটা আিমi কির।
আমgেলা পেক গেলo eেকবাের নরম হয়িন। বশ কেয়কটা আম কেট pট ভিরেয়
ফললাম।
আম খেত খেত ছাটেবলার কথা মেন হল। মানুষ বড় হেল যখনi ভাল িকছু দেখ
তখনi ছাটেবলার কথা মেন কের। যািকছু ভাল তা যন িপছেন ফেল eেসিছ।
eর মােন িক? আমরা িক kমাগত খারােপর িদেক যািc? যািকছু ভাল তা kেমi হািরেয়
ফলিছ? eর শষ কাথায়?
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রােত ঘুমােত িগেয় গতরােতর কথা মেন পড়ল। কu eকজন uিক িদেয়িছল জানালা
িদেয়। িকছু eকটা দখার চ া কেরিছল। সারািদন ভুেলi িগেয়িছলাম সকথা।
মিনেরর কথামত সুiচটা খুেঁ জ বর করলাম। eেকবাের হােতর কােছ। েয় থেক aনaফ
করা যায়। eটা িন য়i টু-oেয় সুiচ। লাiন aন থাকেল aফ হেব, aফ থাকেল aন হেব।
মেন মেন িঠক কের রাখলাম, যতটা সmব সতক থাকেত চ া করব। যিদ কানরকম গড়িমল
দিখ সুiচ aন কের দব। eেভােব রােতর বলা পেরর জানালায় uিক দয়ার মজাটা টর
পাoয়াব।
িকnt িকছু ঘটল না। aথবা আিম জানার সুেযাগ পলাম না। eমিনেত আমার ঘুম বশ
হালকা। সামান শb হেল টর পাi। aথচ eখােন আসার পর থেক সi িনয়ম eেকবাের
পােl গেছ। িবছানায় শরীর রাখার সােথসােথi ঘুম নেম আসেছ চােখ। eক ঘুেম রাত
কাবার হেয় গল। সকােল uেঠ মেন মেন িঠক করলাম, eকবার জানালার বাiেরটা দেখ
নব। যিদ কu eেসi থােক হাটাচলার িকছু eকটা িচh থাকেত পাের।
বাiের গতকােলর বৃি র িচhমাt নi। পুেরা যায়গাটাi uচুিনচু। সমস- পািন গিড়েয় চেল
গেছ কাথায় যন। ধু eখােন oখােন গেত সামান পািন জেম আেছ। টলটেল পিরsার
পািন।
আিসমভেক বললাম, ‘আজ বেনর মেধ বড়ােত যাব।’
আিসমভ মুেখ িকছু বলল না। সামান হাসল। মুখ দেখ বুঝলাম oর কান আপিt নi।
আিম uচু জুতা পােয় িদেয় মাটা সাট-প াn পের তরী হলাম। pথমিদেনর সােপর কথা
আমার মেন আেছ। ei বেন সাপ থাকাটাi sাভািবক। তােদর থেক? পাসাক িদেয় যতটা
সাবধােন থাকা যায়। আkমন করার মত aন কান িহংs pাণী নi eটা িনি ত হেয়িছ
আেগi।
আিসমভ বলল oর ক ােমরাটা নেব। সখােন িকছু ছিব আেছ সgেলা কিmuটাের কিপ
কের যায়গা করেত হেব। আিম oর সােথ গলাম। সখান থেকi নলাম বাiের গািড়র শb।
ei গািড়েত কেরi আিম eেসিছলাম।
জানালার পদা সিরেয় দখলাম শিফ eকা। গািড় থেক নেম ভতের ঢুকল। দাতলার
িদেক eকবার তািকেয়o দখল না।
কাজ শষ কের ক ােমরাটা ব ােগ ভের আমার হােত িদল আিসমভ। oর পাষাক পাlােনা
বািক। আিম তাড়াতািড় করেত বেল িনেচ নেম eলাম। বাiের বারাnায় বর হoয়ার আেগi
মিনেরর গলার আoয়াজ নেত পলাম, ‘eসব কথায় কান দেব না। বেল দেব আিম িনেষধ
কের িদেয়িছ। আমােক eসব বেল লাভ হেব না।’
মিনেরর গলায় িবরিk। আমােক দেখ যন হাচট খল dজনi। কui চায়িন ei আলাপ
আমার কােন আসুক। আিম িবষয়টা সামাল দয়ার জন শিফর িদেক িফের হেস িজেjস
করলাম, ‘ কমন আেছন?’
শিফ হঁেস মাথা নাড়ল।
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আিম বললাম, ‘ছিব তুলেত যািc। যােবন নািক?’
শিফ বলল, ‘আজ যেত পারব না। তাড়াতািড় িফরেত হেব।’
আিম oেদর সােথ বসলাম না। বারাnার িনেচ নেম গলাম। গেটর কােছ িগেয় ক ােমরা
বর কের বািড়টার িদেক ফাকাস করলাম।
যতটা সmব sাভািবক থাকার চ া করিছ। আমার মুখ দেখ কu বুঝেত পারেব না আমার
মেনর মেধ িক ঝড় চলেছ।
িকেসর কথা বলিছল মিনর? কােক িনেশধ করেছ স? আেগo িনেশধ কেরেছ তােত কাজ
হয়িন। সটা ক য তার কথার oপর কথা বলেত পাের? তােক য চেন তার বাঝা uিচত
িছল স eককথা eকবারi বেল।
তাহেল?
কu কান eকটা িবষেয় কথা বলেত চায়, মিনর নেত চায় না। িক হেত পাের সটা?
আমার মাথায় িকছুi আসেছ না। eকটু আেগ পযn মেন হিcল eখােন সবিকছু
sাভািবকভােব চলেছ। eখন মেন হেc িবষয়টা আেরা জিটল। আেরা মানুেষর ভুিমকা রেয়েছ
eখােন। eখােন uপিস'ত না থেকo িকছু eকটা কের যােc।
সােথসােথ রােতর লাকটার কথা মেন হল আমার। রােতর aিতিথর জানালায় uিক মারার
কারন িক সটাi? িকছু eকটা স আশা করেছ eখােন।
আিসমভ দির করেছ। আর আমার মন বলেছ aসুs মিনরেক eকা রেখ যাoয়া uিচত
হেc না। শিফেক িনেয় আমার ভয় নi। যতdর জেনিছ লাকটা িব স-। মিনরেক aসmব
রকেমর ভিk কের। মিনরেদর সােথ পিরচয়o aেনকিদেনর। আর লাকটার পিরবার রেয়েছ।
eখােন পিরবার িনেয় বড়ােত আেস। eমন মানুষ জেন েন খারাপ কােজর সােথ জড়ায় না।
িকnt লাকটা সরল। চালবাজ কান লাক oেক ফঁােদ ফলেত পারেব aনায়ােস।
মেনমেন িঠক কের ফললাম, বিশdর যাব না। আেশপােশi ঘারােফরা করব। গাছপালা,
ফুল-পািখ দখাi যিদ িবষয় হয় তাহেল কােছi িক dেরi িক। সব যায়গা কমেবিশ eকi
রকম।
আিসমভ তরী হেয় বাiের আসায় pথমিদন য কৃ চুড়ার কােছ িগেয়িছলাম সিদেক
রoনা িদলাম। বিশdর যাoয়া pেয়াজন হল না। eকঝঁাক শািলেকর চঁচােমিচ েন সখােনi
ছিব uঠােনার psিত িনলাম।
পিরেবশ sাভািবক করার জন আিসমেভর সােথ আলাপ জুেড় িদলাম, ‘তুিম কতরকম
শািলক চন?’
আিসমভ বলল, ‘িতনরকম।’
eটাi sাভািবক utর। আিম হঁেস বললাম, ‘ময়নাo eকধরেনর শািলক তা জান?’
আিসমভ বাকার মত হাসল।
eবার p করলাম, ‘eকটা শািলক দখেল িক হয় জান?’
eটা িন য়i oর জানা নi। aবাক হেয় তািকেয় থাকল আমার িদেক। আিম হঁেস
বললাম, ‘সােথসােথ আেরকটা খুেঁ জ বর করেত হয়। নাহেল বnুর সােথ ঝগড়া হয়।’
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আিসমভ হাসেত হাসেত গােছর িদেক তাকাল। oখােন eকেজাড়া না, রীিতমত
কেয়কেজাড়া শািলক। লালমাথা eকটা িটয়া চােখ পরল। তারপর হঠাৎ কেরi মেন হল যন
পািখর রােজ eেস পেরিছ। eকটু কের eিগেয় যাi আর নতুন নতুন পািখ চােখ পের।
িকছুkেনর মেধ i বেনবu, সাতভাi, মাহনচুড়া eমনিক বসnেবৗরী দেখ ফললাম।
eকসময় কত চ া কেরo eসব পািখ দখার সুেযাগ পাiিন। আর আজ eকিদেন, eত
কাছাকািছ সব পািখ eেস হািজর।
আিসমভেক িজেjস করলাম, ‘ কান পািখর ডাক সবেচেয় সুnর বলেতা?’
আিসমভ বলল, ‘ দােয়ল।’
‘hঁ।’ আিম িজেjস করলাম, ‘ কািকল না কন?’
আিসমভ বলল, ‘ কািকেলর ডাকo সুnর।’
িজেjস করলাম, ‘শ ামার ডাক েনছ?’
আিসমভ বলল, ‘না।’
আিম িনেজo ei পািখর কথা ধু েনi eেসিছ। কখেনা চােখ দখার সুেযাগ পাiিন।
যিদo ছিব দেখিছ ভাল কের। যিদ সামেন পের িচনেত সমস া হেব না। আিসমভেক বললাম,
‘চল খুেঁ জ দিখ পাoয়া যায় িকনা। ক ােমরাটা ধর।’
আিম কেয়কটা ছিব uিঠেয়িছ। eবার ক ােমরা ব াগ oর হােত তুেল িদলাম।
গাছপালার মেধ িদেয় ফঁাকা যায়গা ধের আমরা eিগেয় গলাম সামেন। dর থেক
গাছgেলােক যতটা ঘন মেন হয় কাছ থেক ততটা মেন হয়না। বড় গাছgেলার মেধ িদেয় বশ
ফঁাকা যায়গা। মািটেত ঝাপo খুব বিশ নi। সােপর ভয় eিড়েয়i আমরা eিগেয় eকটা
ফঁাকা যায়গায় eেস দঁাড়ালাম। eকটু পরi যন আেরকটা বন r হেয়েছ।
আিসমভ হঠাৎ কেরi বলল, ‘eকটু দঁাড়ান, আিম আসিছ।’
আিম িকছু বলার আেগi ঘুের িপছনিদেক গােছর আড়ােল aদৃশ হেয় গল স।
আিম সখােনi eকটা গােছ হলান িদেয় দঁািড়েয় ভাবেত r করলাম।
কাথায় গল আিসমভ? বািড়েত?
শিফেক িক িব াস করেছ না স? মিনেরর কান িবপদ আশংকা করেছ?
যিদ বািড়েত যায় সটা ভালi। o বাকা না মােটi। বরং বয়েসর চেয় aেনক বিশ
বুিdমান। aেনক শিkশালী। তমন িকছু দখেল আমার চেয়o দkতার সােথ সটা
মাকােবলা করেত পারেব।
িকnt িকেসর িবপদ হেত পাের? শিফ জেন েন মিনেরর জন kিতকর eমন িকছু করেব
না। আিম eেকবাের িনি ত eিবষেয়। মানুষ িচনেত আমার যত ভুলi হাক, eতবড় ভূল হেত
পাের না।
আমার বারবারi মেন হেc আেরা লােকর িবষয় রেয়েছ eখােন।
ভাবেত ভাবেত আনমেন হঁাটেত r করলাম। কতkন কেটেছ জািন না, হঠাৎ কেরi
eকটা শb েন ঘুের তাকালাম। রাsার মত য চলার পথ তারi পােশ ঝাপটা নড়েছ। eর
পেরর ঘটনাটা ঘটল eতi drত য আিম িকছু বুেঝ oঠার সময় পলাম না। ঝােপর মেধ
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থেক eকজন লািফেয় বিরেয় eল। তার হােত লmা eকটা ছুির। সটা ধরল আমার পেটর
কােছ। তার পছেন আেরকজন eিগেয় আসেছ। ডানিদক থেক আেরকজন।
দখেত দখেত িতনজন আমার িতনিদেক দঁাড়াল। আিম দেখ িনলাম িতনজনেকi। ছুির
হােত লাকটা খােটা eবং রাগা। শিkেত আমার সােথ পারেব না। িকnt আিম eতটুকু নড়লাম
না। চাপ িদেল ছুিরটা আমার শরীেরর eকিদক িদেয় ঢুেক আেরকিদক িদেয় বিরেয় যােব।
e aবsায় মাথা ঠাnা রাখেত হয়। আিম দেখিছ oেদর হােত ast eকটাi। আচমকা
আkমন কের তােক কাবু করা সmব। ast হােত পেল, eমনিক oেদর হাতছাড়া হেল
িতনজনেকi কাবু করা সmব। oেদর িন য়i মাশাল আেটর িণং নi। আমার সামান
হেলo আেছ। pেয়াজন সিঠক সমেয়র জন aেপkা করা। আপাতত oেদরেক বুঝেত দয়া
আিম িকছু করেত যািc না।
আমার স পিরকlনা মুhেত বািতল করেত হল। aন িদক থেক আসা লmা লাকটা
আমার িপছেন িগেয় দঁাড়াল। তারপর আমার ডানহাত মুচের ধের পছেনর িদেক িনেয় গল।
আেরকজন সােথসােথ eকটা কােলা কাপেড়র ব াগ ঢুিকেয় িদল আমার মাথায়। সমস- িকছু
anকার হেয় গল আমার সামেন। ধু শb েন আর oেদর sেশ বুঝেত পারিছ িক ঘটেছ।
drতহােত আমার পেকট হাতরাল eকজন। যািকছু িছল সব oেদর কােছ চেল গল। হােতর
ঘিড়টা খুেল গল। তারপরi dহাত পছেন বঁেধ ফলা হল। সবিকছু ঘেট গল িমিনট খােনক,
বড়েজার িমিনট dেয়র মেধ ।
eবার িপছন থেক eকজন ধাkা মারল। তারমােন হঁাটেত হেব। আিম দখেত পািc না
িকছুi। হঁাটেত িগেয় হাচট খলাম। তখন eকজন eেস বাhর কােছ ধরল। তার হঁাটার সােথ
িমল রেখ হঁাটেত r করলাম।
আিম বাঝার চ া করিছ পিরিস'িত িক। eরা ক।
িন য়i চার-ডাকাত জািতয় িকছু। rেতi টাকাপয়সা আর aন ান দামী যািকছু
পেয়েছ হািতেয় িনেয়েছ। eরপর চ া করেছ আটেক রেখ যিদ আেরা িকছু পাoয়া যায়।
কাথায় িনেয় যােc আমােক? oেদর আsানায়? মিনেরর বািড় থেক খুব বিশdর
আিসিন। eতকােছ যিদ তমন িকছু থােক তাহেল মিনেরর জানা sাভািবক িছল। eটা িন য়i
eকমাt ঘটনা না। eরা হয়ত eখােনi থােক। িনয়িমতi eধরেনর কাজ কের।
আবারo সi িচnাটা িফের eল। eেদর হােত ভাল ast নi। যিদ কাথাo আটেক
রােখo, সখান থেক িকছু eকটা করা সmব। eেদর হাত থেক পালােনা সmব। আমার মন
বলেছ eরা যা করেছ সi কােজ খুব দk না। eটা মিনর সংkাn কান িবষয় না। আমােক
সামেন পেয় লাভজনক িকছু মেন কেরেছ।
আিসমভ গল কাথায়?
হঁাটেত হঁাটেত pায়i হাচট খািc। গােছর ডাল eেস বািড় মারেছ মুেখ। কানিদেক যািc
বাঝার চ া করলাম। আমার িদক ভূল হেয় গেছ। শরীের রাদ eেস পড়েল বুঝেত পারিছ
সুযটা আমার ডানিদেক। িন য়i বািড় থেক dেরর িদেক িনেয় যােc আমােক।
চািরিদেক মােঝমােঝ পািখর ডাক ছাড়া কান শb নi। তারপরi শb নেত পলাম।
কােরা দৗড়ােনার শb। oেদর সােথসােথ আিমo থামলাম। আমার বাh ধের রাখা হাতটা সের
গল। দখেত দখেত শbটা eেকবাের কােছ eেস গল। আমােক ধাkা মারল ক যন।
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সmবত িপছেনর লmা লাকটা। আিম hমিড় খেয় পের গলাম মািটেত। hেটাপুিটর শb নেত
পািc। ক যন চাপা িচৎকার কের uঠল। মাঝপেথi থেম গল সটা। মেন হেc হাতাহািত
হেc। তারপরi ঝােপর মেধ কােরা দৗেড় যাoয়ার শb, তারপরi সব চুপচাপ।
আিম বেস আিছ মািটর oপর। বশ িকছুkন সভােবi বেস aেপkা করলাম। eখন কান
শb শানা যােc না। পািখর ডাকo থেম গেছ। চািরিদক eেকবাের িন ুপ।
িকছু eকটা ঘেটেছ। কান কারেন oরা আমােক eভােব ফেল রেখi পািলেয়েছ।
eখােন eভােব বেস থাকার কান aথ হয় না। আিম uেঠ দঁাড়ােনার চ া করলাম। মাথার
oপের eকটা গােছর ডাল। সটােক পাশ কািটেয় কানমেত uেঠ দঁাড়ালাম। dপা সামেন
eেগােত আবার hমিড় খেয় পড়লাম। কান িকছুেত পা বঁেধেছ।
পা িদেয় বাঝার চ া করলাম সটা িক। মেন হেc eকজন মানুষ। পা বািড়েয় নাড়া িদেয়
দখেত চ া করলাম। আমার পােয়র ধাkা খেয়o নড়ল না।
আমার মন বলেছ মারাtক িকছু ঘটেত যােc। আমােক পালােত হেব eখান থেক। eেদর
থেক যতdর যাoয়া যায় যেত হেব। যত drত সmব বািড়র িদেক যেত হেব। আিম দখেত
পািc না িকছু। dহাত পছেন বঁাধা। সi aবsােতi আবারo uেঠ দঁাড়ালাম। eবাের ধাkা
খলাম গােছর সােথ।
নাহ। আমােক বুিd খঁাটােত হেব। eভােব হাত- চাখ বাধা aবsায় আিম বিশdর যেত
পারব না। কানিদেক যাব তারo িঠক নi।
কানমেত গাছটা ঠাহর কের তার গােয় হলান িদেয় বসলাম। pথেম চাখ খুলেত হেব।
গােছর গােয় মাথার ঢাকনাটা লািগেয় টান িদেত চ া করলাম। আটকােনার মত িকছুi পলাম
না। চাপ লেগ সামান সের গল ধু।
কেয়কবার চ া কেরo কাজ হল না। রীিতমত হািফেয় গিছ আিম। বেস মাথা ঠাnা করেত
চ া করলাম।
িক করেত পাির আিম। টানাটািন কের হাত খালা সmব না। য দিড় িদেয় বেধেছ সটা
ছড়াo আমার সােধ র বাiের। মাচর িদেয় সটা আlা করার চ া করলাম। লাভ হলনা
তমন।
হঠাৎ কের িনেজর oপরi িবরিk eেস গল আমার। সিত i িক বাকা আিম। কত দরীেত
আমার মাথা কাজ কের। আমার মাথার ঢাকনাটা বঁাধা নi। আলগাভােব গলা পযn পড়ােনা।
আর eটা খুলেত পারিছ না।
বেস dহাটু ভঁাজ করলাম। মাথা নুiেয় dহাটুর মেধ eেন হঁাটু িদেয় ঢাকনাটা চেপ
ধরলাম। মাথা সরােতi সটা খেস থেক গল হাটুর মেধ । সামেনর পৃিথবী দখেত পলাম
আবার।
eতkন যন াস বn হেয় িছল। ভাল কের াস িনেয় চািরিদেক তাকালাম। eকটু dের
dজন লাক পের রেয়েছ মািটেত। eেদরi eকজন আমার পেট ছুির ধেরিছল, আেরকজন
ঢাকনাটা মাথায় পিরেয়িছল। dজেনর কu নড়াচড়া করেছ না। পেড় থাকার ভি দেখ মেন
হেc eকজেনর ঘাড় মুচের িদেয়েছ কu। মুখটা হা হেয় রেয়েছ। আেরকজেনর মুখ দখা
যােc না।
তৃতীয় লাকটা নi।
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আিম uেঠ দঁাড়ালাম। লাকdজেনর কােছ লmা ছুিরটা পের রেয়েছ। আিম oটা িদেয় হােতর
বঁাধন কাটার চ া করেত পাির। আমার সাহেস কুলাল না। oরা যিদ jান হািরেয় থােক, যিদ
jান িফের পায়। আমার আেগi যিদ astটা তুেল নয়। িনি তভােব আমােক খুন করেব।
আিম বঁাধা হাত টানাটািন করেত করেত uেlািদেক ঘুের হঁাটেত r করলাম। আমার মন
বলেছ আিম িদক ভুল কিরিন। আিম বািড়র িদেক যািc। বশ িকছুটা হঁাটার পর সামেনর িদেক
নড়াচড়া দখেত পলাম। সােথসােথ eকটা গােছর আড়ােল দঁাড়ালাম।
আিসমভ। চািরিদেক দখেত দখেত eিগেয় আসেছ। িন য়i আমােক খুজ
ঁ েছ। আিম
বিরেয় সামেন eেস দঁাড়ালাম।
‘আপনার িকছু হয়িন তা?’ আিসমভ িজেjস করল।
আিম oেক আsস- কের বললাম, ‘না। দখেতা eটা খালা যায় িকনা।’
দখেত দখেত আিসমভ আমার হােতর বঁাধন খুেল িদল। আিম ছাড়া পেয় হাত মাচরােত
মাচরােত িজেjস করলাম, ‘ লাকgেলা ক?’
আিসমভ oর পছনিদেক eকবার তািকেয় িনিলpভােব বলল, ‘মেন হয় খারাপ লাক।’
oরা খারাপ লাক eকথা মেন না করার িক আেছ বুঝলাম না। খারাপ না হেল eভােব
আমােক আkমন কের হাত বঁাধেব কন? পেকেটর িজিনষপt বর কের নেব কন?
আিসমেভর দৃি আমার চাখ eড়ায়িন। utর দয়ার আেগ স িনেজর পছনিদেক
তািকেয়েছ। aথচ dজন লাক পেড় রেয়েছ আমার পছন িদেক। oিদেক িক আেছ তাহেল?
তৃতীয় জন?
আিসমভ সামেনর িদেক হাত বািড়েয় বলল, ‘চলুন বািড়র িদেক যাi।’
আিম oর কথা না েন কানাকুিন হাত দিখেয় বললাম, ‘eিদক িদেয় যাi।’
আিসমভ আপিt করল না। aথবা আিম oেক আপিt করার সুেযাগ িদলাম না। আিম পা
বাড়ালাম। আিসমভ যায়গাটা ভালভােব চেন। oর পথ ভুল করার কান কারন নi। িকnt
আমার দৃি aন িদেক। আিম িনি ত হেত চাi তৃতীয়জন eিদেক আেছ িকনা। আিসমভ
eখেনা ছেলমানুষ। চালািকেত আমার সােথ পারেব না। oেক বুঝেত না িদেয় আমােক জানেত
হেব সবিকছু।
িকছুkন পরi আিম যা দখেত চেয়িছ তা দখেত পলাম। সরাসির না তািকেয়o বুঝেত
ক হল না লmা লাকটা পের রেয়েছ eকটা ঝােপর আড়ােল। পা বিরেয় রেয়েছ ঝাপ
থেক। কােলা রেঙর প াn পড়েন। eটা aন কu হেত পাের না।
আিম ভালভােব সিদেক না তািকেয় সিদক থেক দৃি সিরেয় বািড়র িদেক হঁাটেত
থাকলাম। সবিকছু রহস জনক মেন হেc আমার কােছ। আিসমভ আমােক না জািনেয় গল
কাথায়? eত drত িফেরi বা eেলা িকভােব?
আিম িনি ত oi িতনজনেক আkমন কেরেছ স। dজনেক কাবু কেরেছ সখােন।
তৃিতয়জন দৗেড় পালােত চ া কেরিছল। পালােত পােরিন। আিসমভ িতনজনেকi খুন কেরেছ।
মিনর oর শিkর য ব াখ াi িদক না কন, eটা eেকবােরi asাভািবক। ধুমাt মেনর
জার িদেয় eকজন িকেশার eমন কাজ করেত পাের না। oর চহারায় ei খুেনর িবnুমাt
ছাপ পেড়িন। আিসমভ কখেনাi sাভািবক মানুষ না।
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মিনেরর ব াখ ার বাiের আেরািকছু রেয়েছ oর মেধ ।

বািড় িফের দখলাম শিফ তখেনা বারাnায় বেস কথা বলেছ মিনেরর সােথ। dজেনর বেস
থাকার ভি েত, আলাপ করার িবষেয় কান asাভািবক িকছু নজের পরল না আমার।
আবারo p টা আমার মেন uিক িদেয় গল। আিসমভ িক আমােক eকা রেখ বািড়েত
আেসিন? নািক dর থেক দেখ িফের গেছ।
আিম িনেজi চােয়র পািন গরম করেত িদেয় ভাল কের হাতমুখ ধুেয় eলাম। আমােক
দেখ বাঝার uপায় নi eমন eকটা ঘটনা ঘেট গেছ eরi মেধ । চা তরী কের eেন
মিনর-শিফর সােথ আলােপ যাগ িদলাম।
শিফ aেনকটা সংেকাচ কািটেয় uেঠেছ। oেক সবসময়i আমার খুব লাজুক sভােবর মেন
হেয়েছ। আমার সােথ কখেনা ভালভােব কথা বেলিন। eবাের িনেজর কােজর কথা, পিরবােরর
কথা শানাল। eকটা মাঝাির আকােরর দাকান আেছ তার। সবধরেনর িজিনষপt িবিk হয়
সখােন। িনেজ কখেনা দাকােন বেস না। তার eক শ ালক আর বতনেভাগী কমচারীরা
সবিকছু দখােশানা কের। তার stী sুল িশkক। গl করার সময় স সবেচেয় বিশ শানাল
তার ছেলর কথা। eখনi স কতটা বুিdমান সকথা বেল eকাeকাi হাসল।
আিম যতটা সmব চ া কের sাভািবক রেখিছ িনেজেক। মুখভােব কথায় আমার মেনর
কথা pকাশ পেত িদিc না। আমার মন থেক িকছুেতi dি nা িবদায় হেc না। aনবরত
নতুন নতুন িচnা ঘুরপাক খােc। তারi মেধ হঠাৎ কের নতুন ভাবনা চেপ বসল।
িবষয়টা মিনেরর কাজ সmিকত নয়েতা!
মিনর aসmব রকেমর pিতভাবান। কাজ থেক dের থাকার কথা যতi বলুন, আসেল স
কাজ বাদ দয়িন। ল াবেরটরীেত আিম oর নাট দেখিছ। িকছু eকটা িনেয় কাজ কের যােc
স। হয়েতা কান pিত ােনর সােথ যাগােযাগ নi, কােরা ফরমােয়িস কাজ করেছ না। িকnt
মাথা থেক কাজ িবদায় করেত পােরিন। িকছু eকটা িনেয় kমাগত কাজ কের যােc।
যিদ কu সটা হাত করেত চায়?
pিতভাবানেদর পছেন লেগ থাকা লােকর aভাব নi। কu ব বসািয়ক কারেন, কu
পেরর কৃিতt িনেজর বেল চালােনার জন , শটকােট িনেজেক খুব বড় িকছু বেল তুেল ধরার
জন । eধরেনর মানুষ করেত পাের না eমন কাজ নi।
ধারনাটা kেমi আমার মাথায় চেপ বসল। মেন হেc eটাi িঠক। কu eকজন তার
গেবষনার কাগজপt িকংবা aন িকছু হাত করেত চাiেছ। হয়ত টাকা িদেয় িকংবা aন ভােব
মিনরেক রািজ করােত চ া কেরেছ। মিনর িনেষধ কের িদেয়েছ। হয়েতা কাuেক িদেয় চুির
করােনার চ াo কেরেছ। রােতর সi লাকটার আসার কারন সটাi। স হয়েতা আশা কেরিন
আিম থাকব। ধের িনেয়িছল বািড়েত আিসমভ আর মিনর ei dজন থাকেব। আিম থাকায়
িহেসেব গড়িমল হেয় গেছ।
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eটাi িঠক। আিম মেন মেন িঠক কের ফললাম, মিনেরর কােজর িবষেয় খঁাজ নব। oেক
জেন েন eভােব িবপেদর মেধ ছেড় দয়া যায় না। স আমােক সবিকছু থেক আড়ােল
রাখেত চাiেছ। স জােন িবপদ হেত পাের। িবপেদর মেধ আিম কানভােব জড়াi সটা স
চায় না। িকnt আিম তা হেত িদেত পাির না।
শিফ যাoয়ার পর আিম সুেযাগ খুজেত থাকলাম কখন মিনরেক eকা পাব। সুেযাগ পেয়
সরাসির িজেjস করলাম, ‘ তামার কােজর িবষয় িক িছল?’
মিনর eকবার তািকেয় দখল আমােক। বাধহয় কারন বাঝার চ া করেছ। aথবা
কতটুকু বলেল আিম িক বুঝব সটা ভাবেছ। আমার তােত ভয় পাবার িকছু নi। মিনর আমার
সবেচেয় কােছর বnু। ছাটেবলায় িছল, eখেনা আেছ। oর কানরকম আপিtর কারন থাকেত
পাের eমন কােজর কথা কখেনা ভািবিন। সটা বুঝেত oর সমস া হবার কথা না।
eকসময় আেস- কের বলল, ‘eেক িকছুটা রােবািটk eর সােথ তুলনা করেত পার। তেব
রাবট তরীর িবষয় না। িবষয়টা পুেরাপুির মানুষ সmিকত। িবিভn কারেন মানুেষর নানারকম
জিটল সমস া দখা দয়। রাবটিবদ া িদেয় তার সমাধান কতটা সmব সi িবষয়।’
আমার মাথায় ঢুকল না। আবারo eকi p করেত হল, ‘ সটা কমন?’
মিনর িজেjস করল, ‘ পসেমকার িক জােনা িন য়i?’
আিম বললাম, ‘জািন। হাট িঠকমত কাজ না করেল eকটা যnt লািগেয় দয়।’
মিনর বলল, ‘িঠক। হাট যা করেত পাের না ei যnt সi কাজ কের দয়। মানুেষ মিসso eধরেনর যেntর ব বহার রেয়েছ। মািকন pিসেডn জজ ডািbu বুেশর কথাi ধর। তার
মাথায় eধরেনর যnt লাগােনা আেছ যা তােক িচnা করেত সহায়তা কের।’
আিম বললাম, ‘ভাiস pিসেডেnর বুেক পসেমকার লাগােনা আেছ।’
মিনর কথায় বাধা পেয় থামল। তারপর আেস- কের বলল, ‘হঁ া।’
আিম uেtিজতভােব বললাম, ‘িকnt eর িবপদo তা আেছ। আিম eকজন পসেমকার
লাগােনা মানুষ দেখিছ। আকােশ িবd ত চমকােনার সময় pায় মরেত বেসিছল।’
মিনর বলল, ‘হঁ া। eধরেনর যnt ব বহােরর সময় বাiেরর িবd ত তর থেক সাবধােন
থাকেত হয়। egেলা য কান সময় মৃতু o ডেক আনেত পাের। eখন িবjােনর aেনক unিত
হেয়েছ। eiসব কৃিtম যntgেলা aেনক ভালভােব কাজ কের। তারপরo তামার কথা িঠক।
কান পিরিস'িতেত কান িবপদ ডেক আনেব তা আমরা eখনo জািন না। িকnt আমার
গেবষনার িবষয় eধরেনর যnt িনেয় না। eেক যnt না বেল কৃিtম কাষo বলেত পার। শরীেরর
aন ান কাষgেলার সােথ eর আচরেন কান পাথক থাকেব না aথচ egেলা িনয়ntন করা
যােব। কিmuটার pাgাম িদেয় যভােব যnt িনয়ntন করা যায় সভােব। যার যমন pেয়াজন
তারজন তমন pাgাম িলেখ ব বহার করা যােব।’
eরেচেয় বিশ বলেল আিম বুঝব না। আর aিতিরk p করেল সo িবরk হেব। আমার
আেগর ধারনাi আেরা বdমুল হল। মেনহল স কাজ ছেড় দয়ার পর eিবষেয় আেরা সামেন
eিগেয়েছ। কu eকজন স খবর জােন। স তার গেবষনার ফল হাত করেত চায়। স শিফেক
িদেয় psাব িদেয়েছ আর মিনর িফিরেয় িদেয়েছ।
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যিদ সটাi হয়, আিম িনি ত স বা তারা সহেজ হাল ছেড় দেব না। যতরকমভােব
সmব চ া চািলেয় যােব। সটা মিনেরর জন িবপদজনক হেলo।
শষ p টা করলাম তার কাজ সmেক, ‘ তামার কাজ কান aবsায়?’
মিনর সময় িনল utর িদেত। থেম থেম আেস- আেস- বলল, ‘আিম িনেজi
কনিফuজড। কখেনা কখেনা মেন হয় করেত পারেল aেনক মানুেষর uপকার হেব।
আেরকবার ভািব মানুেষর জীবেন নানারকম সমস া হেব, eকসময় মুতু বরন করেব eটাi তা
sাভািবক। মানুেষ জীবেন dঃখ ক , রাগ- শাক eসব তা থাকেবi। সকারেনi মানুষ
জীবনেক ভালবােস। পিরবাের, সমােজ eকসােথ বাস কের।’
আিম মেনমেন িঠক কের ফললাম, মিনেরর গেবষনার কাগজgেলা দখব। oেক
কানমেত বুিঝেয় eকসময় ogেলা িনেয় কিপ কের ফলব। s ানার আেছ। কিmuটাের
ঢুিকেয় ফলেত কান সমস াi হেব না। তারপর িনরাপদ কাথাo রাখার ব বsা নব।
eিদেক আিসমভেক িনেয়o dি nা হেc। আমার ভয় হেc eভােব eকা থাকা oর kিত
করেছ। oর সমােজ aেনক মানুেষর সােথ থাকা uিচত। সমােজর aন মানুষ িকভােব চেল
দেখ শখা uিচত। ei পিরেবেশ আমার পেk oেক সটা শখােনা কিঠন।
িজেjস করলাম, ‘শিফ আবার কেব আসেব?’
মিনর বলল, ‘কালিদন পর। ছুিট আেছ, oর বu- ছেল িনেয় আসেব।’
ভালi হল। শিফ eেল oেক eরমেধ জড়াব। eকটা িদন হােত আেছ। eরi মেধ আমােক
সবিকছু gিছেয় িনেত হেব। আিম মেনমেন িঠক কের ফললাম সবিকছু। aেভ সবেসi হাত
চেল গল বামহােতর িদেক। ঘিড়টা নi সখােন।
মিনরেক জানােনা pেয়াজন। oেক িজেjস করলাম, ‘eিদেক আেসপােশ কাথাo খারাপ
লাকজন থােক?’
মিনর িজেjস করল, ‘ কমন?’
আিম বললাম, ‘বেনর মেধ িতনজন লাক আমােক ast দিখেয় aপহরন করেত চ া
কেরিছল। ঘিড়-টাকাপয়সা যািকছু িছল সgেলা হািরেয়িছ।’
মিনর বলল, ‘o, তামােক আেগ সাবধান করা uিচত িছল। oিদেক aপহরেনর ঘটনা
ঘেট। লাকজনেক আটেক রেখ টাকা পয়সা দাবী কের। তুিম dের কাথায় গেল সাবধােন
যo।’
আমার বলেত iেc হল dের না, রীিতমত বািড়র কােছ।
মিনর oর হাতঘিড়টা খুেল বািড়েয় িদল, ‘eটা হােত রাখ। তামােক ঘিড় ছাড়া মানায় না।’
আিম আপিt করলাম না। eখােন ঘিড় দখার কান pেয়াজন নi। কান কাজi সময়
িহেসব কের করেত হেc না। তবুo, eটা আমার বhিদেনর aেভ স। aকারেন হাত uেl ঘিড়
দখা।
আিম ঘিড়টা হােত িদেয় দখলাম চমৎকার মািনেয়েছ। িন য়i aেনক দািম ঘিড়। েনিছ
eকটা হাতঘিড়র দাম কেয়ক লk টাকাo নািক হয়। আিম ভতের যাoয়ার জন চয়ার ছেড়
uেঠ দঁাড়ালাম। আর দখলাম মিনর oর বুকটা চেপ ধেরেছ। সামেনর িদেক কুেঁ জা হেয় গেছ।
‘িক হল?’ আিম drত eিগেয় িগেয় oেক ধরলাম।
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মিনর তাড়াতািড় সামাল িদল, ‘িকছু না। আিসমভ কাথায় দখ তা-’
আিম দৗড় িদলাম। dবার জাের আিসমেভর নাম ধের ডাকেতi o ছুেট eল। মিনর তােক
হাত িদেয় iসারা করেতi আবার দৗেড় ভতের ঢুকল। eবার িফরল eকহােত পািনর gাশ
িনেয়। আেরক হােত িন য়i ট াবেলট। মিনর সােথসােথ সটা িনেয় মুেখ িদেয় খেয় ফলল।
পািন খেয় িকছুটা সুিস'র হেয় চাখ বn করল। চাখ বn কের ধীের ধীের বড় বড় াস িনেc।
আিম oর কঁােধ হাত রেখ দঁািড়েয় থাকলাম।
না। e aবsা চলেত দয়া যায় না। আমার মেন হল শিফ আগামীকাল eেল ভাল হত।
জার কের হেলo oেক শহের িনেত হেব। eখােন কান িবপদ হেল দখার কu নi।
মিনরেক ডাkােরর কাছাকািছ রাখেত হেব। anত oর সিত কােরর aবsা িক সটা জানেত
হেব। আমার কান ধরেনর rগী দেখi aেভ স নi। িক করেল aসুs মানুেষর uপকার হয়
স সmেক কান ধারনা নi। e aবsায় রাখেল o িনঘাত মারা যােব।
eকটু পর মিনর oঠার uেdাগ িনল। আিম আর আিসমভ dজন dিদক থেক ধের oেক oর
ঘের িনেয় গলাম। িবছানায় েয় o আমার িদেক তািকেয় হাসল।
‘িচnা কার না। eকটু পরi সব িঠক হেয় যােব।’
আ য । oর ei শারীিরক aবsায় আমার িচnা করা িনেয় মাথা ঘামােc। আমার মন
খারাপ হেয় গল।
oেক িব াম িনেত িদেয় বারাnায় eেস চুপ কের বেস থাকলাম। eকবার িফের িগেয়
আিসমভেক বললাম িকছু করেত হেল যন িবnুমাt দির না কের আমােক জানায়। আিসমভ
মাথা নেড় সায় িদল। স বেস থাকল oর িবছানার কােছ।

মিনর সারািদন ঘর থেক বর হল না। আিসমভ হয় oর কােছ থাকেছ নয়ত eটাoটা কাজ
করেছ। ঘর পিরsার করা, রাnাবাnা করা থেক r কের যতরকম কাজ সবi স কের যােc।
আিম সাহায করেত চেয়িছলাম, স রািজ হয়িন। আিম িকছুkন বারাnায় বেস সামেনর িদেক
তািকেয় থাকলাম, িকছুkন eকা eকাi সামেনর রাsায় হাটাহািট করলাম। িদন গিড়েয় সেn
হল। িকভােব পিরিস'িত ভােলার িদেক নয়া যায় িস'র করেত চ া করলাম, কান সমাধান
পলাম না।
eখােন টিলেফান নi। মিনর সরাসির uেlখ না করেলo বুেঝিছ স iেc কের eধরেনর
যাগােযাগ ব বsা রােখিন।
eেকবাের িনরেব কেট গল সারাটা িদন। বািড়েত aসুs মানুষ। oর aসুsতা কতখািন
যাচাi করার সামথ আমার নi। ধু মেন হেc oর পুেরা িব াম দরকার। oেক সটাi
করেত িদলাম। রােত শাবার সময় সুiচটা aন করলাম। আমার ভয় হেc য কান সময় কu
eেস বািড়েত ঢুকেত পাের। সmবত ei জানালাটাi ভতের ঢাকার জন সুিবধাজনক। যিদ
সটা হেয়i থােক, স চ া আবােরা কের, তার িশkা হoয়া uিচত।
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িকছুi ঘটল না রােত। সকােল মিনরেক িকছুটা সুs দখলাম। টিবেল বেস আমােদর
সােথ নাsা খল। তারপর িকছুkন বারাnায় বেস তার ঘের চেল গল।
eকবার িচnা করলাম কান কারন দিখেয় আিসমভেক বাiের পাঠােনা যায় িকনা।
যুkসংগত কান কারন পলাম না। আিসমভ dধ আনেত যায় dিদন পরপর। pেয়াজনীয় aন
সবিকছু সবসময় বািড়েতi থােক। বরং বাiের যাoয়ার কথা বলায় স বলল আিম িনেজi যন
হঁাটাহািট কের আিস। eবং বেনর িদেক না যাi।
আর িকছু করার না পেয় িনেজi বর হলাম বাiের। িঠক কেরিছ রাsা ধের যতটা সmব
eিগেয় যাব। গািড় চলার রাsা যখন রেয়েছ তখন কu না কu eেস পরেতo পাের।
aেনেকi গািড় িনেয় বড়ােত পছn কের। eমন যায়গার খঁাজ পেল বড়ােত আসার মানুেষর
aভাব হoয়ার কথা না। তমন কাuেক দখেল আেগi খবর পাঠাব শিফর কােছ।
মুল রাsায় eেস শহেরর িদেক রাsা ধের হঁাটেত r করলাম। eখেনা dপুর না হেলo
রােদর তাপ খুব বিশ। pায়i গােছর ছায়া খুজ
ঁ েত হেc। pায় ঘnাখােনক হঁাটার পরo
জনমানুেষর দখা পলাম না। তখন থামেত হল।
আমার eখােন আসেত যিদ eকঘnা সময় লােগ তাহেল িফরেত আেরা eক ঘnা লাগেব।
তারমােন dপুর। eভােব বাiের দির করার aথ হয় না।
রাsা ছেড় গাছপালার ভতেরর পথ ধরলাম। eখান থেক বািড়টা সাজা কানিদেক
আnাজ করেত পাির। ভূল হবার কান সmাবনা নi। কানাকুিন গেল কম সমেয় গােছর
ছায়ায় ছায়ায় যেত পারব।
হঁাটেত হঁাটেত eকসময় িনেজেকi p করলাম, e কাথায়, িকেসর মেধ eেস পেরিছ
আিম। চািরিদেক জনমানুেষর িচhমাt নi। ধুi গাছপালা আর প পািখ। eরi মেধ eকটা
বািড়েত aসুs eকজন মানুষ। আমার ছাটেবলার বnু।
মিনর বেলেছ সুখ-dঃখ, রাগ শাক িনেয় মানুেষর জীবন। eজন i মানুষ eকসােথ থােক।
oর কথাi হয়েতা িঠক। o aসুs বেলi হয়ত oর িদেক আমার ঝঁাক আেরা বেড়েছ। মেন
হেc oেক রkা করা আমার দািয়t। pেয়াজেন িনেজর kিত sীকার কেরo oরজন আিম চ া
কের যাব।
আর আেছ আিসমভ। রহস ময় eক বালক। আিম eখেনা বুেঝ uঠেত পািরিন oেক ভাল
বলব না মn। সামনাসামিন দেখ oেক পছn না কের uপায় নi। aথচ কত aনায়ােস স
িতনজনেক মের ফেলেছ। হয়ত মের ফলার pেয়াজন িছল না। তৃতীয়জন তােক িচেনেছ।
িচেনi পালােত চ া কেরেছ। তারপরo তােক মরেত হেয়েছ। আিসমভ জেনেছ কত সহেজ
eকজন মানুষেক মের ফলা যায়। e খুবi মারাtক aিভjতা। eখনi সাবধান হoয়া
pেয়াজন। নয়ত আিসমভ আেরা খারাপ aবsার িদেক যােব। কাuেক মের ফলা কতটা
খারাপ কাজ সটা eখেনা বুেঝ oেঠিন o। oেক বুঝােনা pেয়াজন।
aন মনsভােব হঁাটেত হঁাটেত eকসময় আমার পা থমেক দঁাড়াল। আমার দৃি আটেক
গল সামেনর eকটা ঝােপর িদেক। pথেম চােখ পড়ল রিঙন কাপড়, তারপরi eকেজাড়া
পা।
দেখ pথেমi আমার মেন পড়ল সi লmা লাকটার কথা। তােক eকi ভি েত পেড়
থাকেত দেখিছ। eকবার দেখi বাঝা যােc ei লাকটা বঁেট। মুখটা ঝােপর মেধ ঢুকােনা
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বেল চহারা দখার কান সmাবনা নi। চনার pেয়াজনo নi। oর পাষাক আিম িচেনিছ।
ei পাষাক পড়েন ছিব দেখিছ আিসমেভর কিmuটাের। oেদর বািড়েত কাজ করত।
মাকেলস নাম।
আমার পা কঁাপেত r করল। কানমেত িনেজেক সামাল িদেয় মুখ ঘুরালাম। টলেত
টলেত কেয়ক পা সামেন eেস বেস পরলাম eকটা গােছর গাড়ায় হলান িদেয়।
মাকেলস খুন হেয়েছ। oেক খুন কের ফেল রাখা হেয়েছ বেনর মেধ । মিনর জােননা
সটা। oর সmেক যকটা কথা স বেলেছ তােত আমার সটাi মেন হয়। মিনর anত আমার
কােছ িমেথ সাজােব না। যিদ মাকেলেসর খুন হoয়ার িবষয়টা জানত তাহেল সটা বলত,
aথবা oর কথা পুেরাপুির eিড়েয় যত আমার কাছ থেক।
তkুিন মেন পরল আিসমেভর কথা।
eটা oরi কাজ। oর শরীের asাভািবক শিk। তারেচেয় aেনক বড় মানুষেক স
aনায়ােস খুন কেরেছ। িতনজন astধারী মানুষেক স aনায়ােস কাবু কেরেছ। মাকেলসেকo
খুন কেরেছ স। য কান কারেনi হাক, কেরেছ। িবষয়টা লুিকেয় রেখেছ মিনেরর কােছ।
আিসমেভর আচরন asাভািবক। কখন িক করেব িঠক নi। িকছু করেত চাiেল oেক
ঠকােনাo aসmব।
মিনরেক জানােনা pেয়াজন।
মিনর জােননা আিসমভ কত ভয়ংকর কাজ কেরেছ। কের চেলেছ। বাধা না িদেল আেরা
করেব। oর সুnর চহারার িপছেন লুিকেয় আেছ াংেকন াiেনর দানব। জিকল কখেনা
কখেনা হেয় oেঠ হাiড। িঠক কান সমেয় িক কারেন স ভয়ংকর হেয় oেঠ আিম জািন না,
তেব সটা হয়।
eকটামাt ঘটনা হেল আিম িবষয়টােক পাtা িদতাম না। eখন মেন হেc oর মেধ a ভ
কান শিk কাজ করেছ। কান কারেন স খুন করেত পছn করেছ। হয়ত pেয়াজেন, হয়েতা
তুc কারেন, হয়ত aকারেন স খুন কেরেছ মাখেলসেক। eকবার যােক খুেনর নশায় পায়
তােক ফরােনা যায় না।
eকমাt মিনেরর পেki সmব কান ব বsা নয়া।
টলেত টলেত কানমেত uেঠ দঁাড়ালাম। মাকেলেসর িদেক আেরকবার তািকেয় দখেত
iেc হল না। pচn গরেম ঘামেত ঘামেত বািড়র িদেক রoনা হলাম।
হঁাটেত হঁাটেত মনিস'র কের ফললাম। আিসমভেক িকছু বুঝেত দব না। িনেজর আচরন
sাভািবক রাখব। আিম মাকেলেসর মৃতেদহ দেখিছ সকথা কানভােব pকাশ পেত দব না।
আড়ােল মিনরেক জানাব সবকথা। মিনর aত n বুিdমান। আিসমভেক স য দৃি েতi দখুক
না কন, আমার কথা নেব। সত যাচাi করেব। oর বুিd eখেনা লাপ পায়িন। ন ায়aন ায়েবাধ পুেরাপুির রেয়েছ। কাuেক খুন করার িবষয় স কখেনা সহজভােব দখেব না। সi
খুিন আিসমভ হাক আর যi হাক।
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বািড়েত ঢুেক কাথাo কান সাড়াশb পলাম না। মিনেরর ঘের ঢুেক দখলাম স নi।
বাথrেমর দরজা খালা। পুেরা িনচতলা ঘুের দখলাম। মিনর নi। আিসমভo নi।
আিসমেভর ঘের যায়িন তা!
িসিড় বেয় দাতলায় uঠলাম। আিসমেভর ঘেরর দরজা খালা। আিসমভ নi। aন
ঘরgেলা দখলাম। কাথাo কu নi। বাiের িজপটা থেম রেয়েছ। তারমােন গািড় িনেয়
কu যায়িন।
আ য । ei aসুs শরীর িনেয় মিনর গল কাথায়? আিসমভ কাথাo গেল যেত পাের,
িকnt মিনর?
ঘেরর বাiের eেস বারাnা থেক নামলাম। মেন মেন িনেজেকi বাঝােত চ া করলাম,
মিনর হয়ত খালা হাoয়ায় গেছ। আেসপােশ eকটু হঁাটাহািট কের িফের আসেব। গেটর
বাiের eেস eকটু হঁাটাহািট করলাম। আবার িফের eলাম বারাnায়।
kেমi dি nা eেস ভর করেত r করল। কান dঘটনা ঘটল নােতা। শষ চ া িহেসেব
বারাnা থেক নেম বািড়র িপছনিদেক রoনা হলাম। eিদেক eকবারo যাiিন। মিনর oিদেক
যেত পাের। ছা eকটা জলাশয় আেছ সখােন। তার ধাের বেস থাকেত পাের ।
আমার ঘেরর জানালার পাশ িদেয় িপছনিদেক eেস দঁাড়ালাম। কােরা িচhমাt নi।
চািরিদেক ফঁাকা যায়গা যন হাহাকার করেছ।
eেকবাের হাoয়ায় িমেশ গেছ dজন মানুষ। বািড়েত asাভািবক িকছু দিখিন যা থেক
aন িকছু মেন হেত পাের। কu eেস আkমন করেল aথবা aন িকছু হেল দেখ বাঝা যত।
বািড়র সবিকছু িঠক যায়গামত রেয়েছ। ধু dজন মানুষ যন সবিকছু রেখ বড়ােত গেছ িকছু
না জািনেয়।
আমার শরীর ভাির হেয় eেসেছ। সারা গা িভেজ গেছ ঘােম। eেক ei রৗেdর মেধ দীঘ
পথ হঁেট eেসিছ তারপর eখােন ei পিরিস'িত।
বািড়র ছায়ায় বেস িবষয়টা আেরকবার ঝালাi করলাম মেন মেন। িক হেত পাের? হেত
পাের, আিসমভ হয়ত মিনরেক িনেয় বেনর মেধ গেছ কান কারেন। eছাড়া আর কান
কারেনর কথা মাথায় eল না। বািড়র সামেন িগেয় জাের ডাকাডািক করেল সাড়া পাoয়া
যােব।
সটা করার জন uঠেত িগেয়i চাখ গল যখােন বেস িছলাম সখােন। pায় মািটর গা
ঘেস কঁােচর জানালা। পাশাপািশ িতনটা বড় বড় জানালা। ল াবেরটরীেত ei কঁাচ িদেয়i রাদ
ঢুকেত দেখিছলাম। ল াবেরটরীেত আেলা jলেছ।
িনেজর oপরi িবরিk eেস গল আমার। আমার মাথা eত দরীেত কাজ কের কন?
eকবােরর জন o মেন হয়িন মিনর ল াবেরটরীেত থাকেত পাের। oর জন সটাi তা
sাভািবক। oর কাজ িনেয়i যিদ কান ঝােমলার সmাবনা থােক তাহেল স সটা gিছেয়
রাখেব।
আিম eিগেয় িগেয় কঁােচ মাথা ঠিকেয় িনেচর িদেক তাকালাম। যা দখলাম তােত িনেজ
থেক িছটেক সের গল আমার মাথা।
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আিম ঝঁািক িদেয় মাথা পিরsার করেত চ া করলাম। না, আমার মাথা িঠকi আেছ। আিম
ভুল দিখিন।
ঘেরর মাঝখােন ujল আেলা jলেছ। সখােন টিবেল িচৎ হেয় েয় রেয়েছ মিনর। বুেকর
কােছ, চািরিদেক সাদা কাপড় রেk িভেজ আেছ। oর বুেকর oপর ঝুেঁ ক আেছ আিসমভ। হােত
ছুির।
আমার আেরকবার দখার সাহস হল না। eদৃশ আিম দখেত চাi না। আিম ভাবেত চাiনা
eমন ঘটনার কথা।
আিসমভ খুনী। o খুন কেরেছ মিনরেক। খুেনর নশায় পেয়েছ oেক। িক কারেন জািন না,
আিম িছলাম না ei সুেযােগ মিনরেক ল াবেরটরীেত িনেয় খুন কেরেছ।
o জােন না খুন করা িক। যােক iেc করেব তােকi খুন করেব o। ei মুhেত সবেচেয়
কাছাকািছ রেয়িছ আিম। যিদ কানমেত টর পায় আিম oর srপ জেন ফেলিছ, o িক
কেরেছ আিম দেখিছ, সকেলর আেগ আমােক িবদায় করেব পৃিথবী থেক। আমােক খুন করার
জন ei কারন যেথ । তারপর স তার িনেজর মত চলেত থাকেব। আেরা কত খুন হেব ক
জােন।
আমার হাতপা aবস হেয় eেসেছ। মাথা eখেনা িঠকভােব কাজ করেছ। আমােক বারবার
বেল িদেc পালােত হেব। সময় শষ হবার আেগi পালােত হেব eখান থেক। কানমেতi
মাথাগরম করা চলেব না। কানরকম ভূল করা চলেব না। আিসমভ eখনo ব স-। মিনরেক
িনেয় িক করেছ জািন না। সটা শষ হেলi আমার খঁাজ করেব। তার আেগi পালােত হেব
আমােক। oর শিkর সােথ পের oঠার কান সmাবনা আমার নi। মুhেত আমার ঘাড় মটেক
দেব o।
কানমেত শরীের শিk স য় কের িপিছেয় eেস uেঠ দঁাড়ালাম। তারপর ঘুেরi দৗড়
িদলাম। গট পিরেয় সাজা রাsা িদেয় eকবার যাoয়া পেথ আবার eেস পড়লাম। eকবােরর
জন মেন হল গািড় চালােনাটা িশেখ নয়া uিচত িছল। মিনেরর িজপটা থেম রেয়েছ গেটর
পােশ। aনায়ােস সটা িনেয় পালােনা যত। eখন আমােক যেত হেব ঘুরপেথ। মুল রাsা
eিড়েয়। আিসমভ টর পেলi গািড় িনেয় ধাoয়া করেব। রাsায় ধের ফলেব আমােক।
হঁাটেত হঁাটেত কানপেথ যাব িঠক কের ফললাম। যেত হেব বেনর গাছপালার মেধ
িদেয়। রাsা eিড়েয়, ধনুেকর মত পেথ। তারপর সi িbজটার কােছ। oখােন aেপkা করেল
গািড়-িরkা িকছু eকটা পাoয়া যােব। যিদ না পাoয়া যায়, oখান থেক সাজা রাsা িদেয়
eিগেয় যাব। oিদেক deকজন হেলo মানুেষর যাতায়াত আেছ। দাকানপাট, ঘরবািড়o
দেখিছ। oরাi আমােক সাহায করেব। আিসমভ aন মানুেষর সামেন িকছু কের সাহস পােব
না।
খুেঁ জ বর করেত পারব শিফেক। oর বািড় িচিন না িকnt দাকােনর নাম মেন আেছ। খঁাজ
করেল তােক বর করা যােব। তারপর। সাজা যেত হেব থানায়। সবিকছু জািনেয় পুিলশ িনেয়
eেস পুেরা বািড়টা চক করাব। ei িপশাচেক ছেড় দয়া aসmব। মিনর হত ার বদলা আিম
নবi নব।
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ঘnাখােন, নািক ঘnাdেয়ক আিম eলাপাতাির হঁেট চললাম বেন মেধ িদেয়। আমার পা
চলেছ না। pিতপেদ হাচট খািc। আর আমার মন kমাগত বলেছ, আর সময় নi। eখিন
যেত হেব। গলা িকেয় কাঠ হেয় গেছ। রীিতমত ব থা করেছ গলার কােছ। জামা িভেজ
গােয়র সােথ eেট গেছ।
eকসময় থামলাম। eভােব ছুেট চলা বাকািম। আমােক কাজ শষ করেত হেব। তােত
dঘnার যায়গায় চার ঘnা লাগেল িকছু যায় আেস না। eভােব ছুেট চলার চ া করেল আিম
kাn হেয় ei বেনi মের পেড় থাকব। কu জানেত পারেব না আমার িক হেয়েছ।
eবার গিত কমালাম। aনুমান করিছ মাiলদেশক চেল eেসিছ। bীজটা সmবত কােছi।
eর কােছi আেরকটা রাsা আেছ। সটা িদেয় গািড় চলেত দেখিছ। আমােক anত bীজটার
কােছ যেত হেব।
বন থেক বাiেরর িদেক যাoয়ার জন িদক পিরবতন করলাম। আমার পা রীিতমত টলেছ।
সামান শিko aবিশ নi। আেশপােশর গাছ ধের কানমেত ফঁাকায় eেস দঁাড়ালাম। রাsা
দখা যােc। dের িbজটা দখা যােc। আমার যায়গা িচনেত ভূল হয়িন।
িকnt আমার eখােন থাকা চলেব না। anত ফঁাকা যায়গায় যেত হেব। সখােন jান
হারােলo oিদক কu যাবার সময় আমােক দখেত পােব।
শরীেরর সমস- শিk eকসােথ কের eিগেয় যেত চ া করলাম। মিনেরর বলা কথা মেন
হল। চ া করেল শরীেরর শিkেক বশ মানােনা যায়। আিম eখন সi পযােয় পৗেছ গিছ।
ধুমাt মেনর জাের ফঁাকা যায়গায় eেস দঁাড়ালাম। বড় eকটা গাছ eখােন। িক গাছ দখার
আgহo আমার নi। কানমেত হামাgিড় িদেয় গােছর গাড়ায় পৗছলাম। ঘুের হলান িদেয়
বসলাম।
িনেজ থেকi চাখ বn হেয় eল। আমার শরীের িবnুমাt শিk নi। সামেনর রাsায়
গািড় দখেত পেলo আিম রাsা পযn যেত পারব না। ডাকেত পারব িকনা স িবষেয়o
সেnহ রেয়েছ। আিম jান হারােত যািc। যিদ কান গািড় আেস, যিদ কu গািড় থেক
আমােক পেড় থাকেত দেখ, যিদ গািড় থািমেয় খঁাজ িনেত আেস তেবi আিম বঁাচব।
চাখ খালা রাখেত চ া করিছ। িনেজ থেকi বারবার বn হেয় যােc। eরi ফঁােক িকছু
যন চােখ পরল।
eকটা গািড়। eিগেয় আসেছ রাsা ধের। আিম যিদেক আশা কেরিছ সিদেক না। যপেথ
আিম eেসিছ সi পেথ। kেম ঝাপসা হেয় আসেছ আমার দৃি । তারপর anকার হেয় eল।
শষ মুhেত দখেত পলাম গািড়টা থামল। মিনেরর িজপ। সখান থেক লািফেয় নামল
আিসমভ। eিগেয় আসেছ আমার িদেক।
আমার আর িকছু মেন নi।
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কাথায় যন গান বাজেছ। রবীnd সি ত। আিজ িবজন ঘের। পংকজ মিlেকর গান।
আিম চাখ খুলেত চ া করলাম। চােখর পাতা ভাির হেয় আেছ। বh কে চােখর পাতা
খুললাম। সামেন ujjল আেলায় চাখ ধািধেয় গল। চাখ বn কের সামেল িনেত চ া
করলাম।
আমার সারা শরীের ব থা। আিম েয় রেয়িছ িবছানায়। মিনেরর বািড়েত। সামান সমেয়o
আিম জানালার পদার রঙ দখেত পেয়িছ। লতাপাতাফুল আঁকা পদা। বাiের বড়বড়
ফুলগােছর মাথায় শষ িবেকেলর রাদ।
‘ কমন লাগেছ eখন?’
কথা েন চাখ মললাম আবার। ঘাড় ঘুিরেয় দখলাম মিনর বেস রেয়েছ। িবছানার eকটু
dের বড় হলােনা চয়াের। গােয় চাদর জড়ােনা।
আিম ধড়মড় কের uেঠ বসলাম, ‘তুিম!’
মিনর বলল, ‘uেঠা না। তামার িব াম দরকার। oi gাশ থেক সরবতটুকু খেয় নাo।
িডহাiে শন হেয়েছ তামার।’
আিম দখলাম িবছানার কােছi টিবেলর কানায় বড় eকটা gাশ। কথা না বেল হাত
বািড়েয় সটা িনেয় খেত r করলাম। মেন হেc গলার ভতরটা eেকবাের বুক পযn িকেয়
গেছ। যিদক িদেয় তরল যােc সখােন ব থা করেছ। eসময় তাড়াhেড়া করেত হয় না। আিম
আেস- আেস- gােশর সমস- পািনয় খেয় ফললাম। লবু, িচিন ছাড়াo ঝাঝােলা িকছু
মশােনা রেয়েছ তােত। হয়ত কান িবেশষ লবন।
খাoয়া শেষ gাশটা টিবেল নািমেয় রেখ বািলশ টেন িনেয় হলান িদেয় বসলাম।
সিত i aসmব kািন- লাগেছ আমার। মেন হেc দঁাড়ােত চ া করেল দঁাড়ােত পারব না। পের
যাব মেঝয়। শরীেরর মাংশেপিশgেলা কঁাপেছ িতরিতর কের।
আধেশায়া হেয় জানালা িদেয় আেরকবার বাiের দখলাম। সেn হেত আেরা ঘnাখােনক
বািক।
‘আিসমভ কাথায়?’ িজেjস করলাম আিম।
মিনর বলল, ‘o eকটু বাiের গেছ। িকছুkেনর মেধ i চেল আসেব। তুিম oিদেক বেনর
মেধ িদেয় যািcেল কাথায়?’
আিম aবাক হলাম oর কথা েন। না হেয় পারলাম না। আিম বেনর মেধ যািcলাম সটা
স জানল িকভােব? িজেjস করলাম, ‘তুিম জানেল িকভােব আিম কাথায়?’
মিনর বলল, ‘o তামােক জানােনা হয়িন। তামােক য ঘিড়টা িদেয়িছলাম oেত িজিপeস
লাগােনা আেছ।’
‘ কন?’
মিনর কেশ গলা পিরsার করল। তারপর সহজভােবi বলল, ‘eকবার তামােক aপহরন
করার চ া হেয়িছল। সজন কান ঝুিঁ ক িনেত চাiিন।’
তারমােন আিম চাiেলo পালােত পারতাম না। আিম কাথায় আিছ িঠক বর কের ফলত।
ঘিড়টা কাথায় দখার চ া করলাম। oটা খুেল টিবেলর oপর রাখা।
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আিম বুঝেত পারিছ না কথাটা িকভােব বলব। আিম দেখিছ মিনর মের পের আেছ। তার
oপর ছুির হােত আিসমভ িক যন করেছ। আর eখন দখিছ স িদিb বেস কথা বলেছ আমার
সােথ। গােয় িঢেল eকটা পাষাক, তার oপর চাদর জড়ােনা। চহারা ফ াকােস।
িজেjস করলাম, ‘তুিম িঠক আেছা?’
মিনর বলল, ‘হঁ া। শরীরটা eকটু dবল িকnt ভেয়র িকছু নi। dচারিদেন পুেরা ভাল হেয়
uঠব।’
আিম বলল, ‘আিম ভেবিছলাম আিসমভ তামােক খুন কেরেছ।’
মিনর aবাক হেয় বলল, ‘ সিক ! o আমােক খুন করেব কন? আিসমভ খুব ভাল ছেল।
o আমােক িনেজর জীবেনর চেয়o বিশ ভালবােস।’
আিম uেtিজতভােব বললাম, ‘িকnt আিম িনেজর চােখ দেখিছ। আিম দখলাম তুিম
টিবেল েয় আেছা, চািরিদেক রk, আিসমেভর হােত ছুির।’
বশ িকছুkন aবাক হেয় আমার িদেক তািকেয় থাকল মিনর। আিম aেপkা করিছ।
আিম দাটানায় পের গলাম। গড়িমলটা কাথায়? িজেjস করলাম, ‘আিম িক ভুল
দেখিছ?’
‘তুিম িঠকi দেখছ?’ eকসময় আেস- কের বলল স।
আিম হতভm হেয় গলাম।
আিম যা দেখিছ সটা সিত । স টিবেল েয় িছল, আিসমেভর হােত ছুির িছল, তার
শরীের, চািরিদেক রk িছল সব সিত !
িক বলব খুেঁ জ পলাম না। কানমেত বললাম, ‘তাহেল?’
মিনর বলল, ‘eখােন eকটু ভূল হেয়েছ। তামার বাঝার ভূল হেয়েছ। আমার বাiপাস
সাজারী করার কথা িছল। ভেবিছলাম eকটু ভাল হেল যাব। িকnt হঠাৎ কেরi aবsা eমন
খারাপ হেয় গল য aন িকছু করার িছল না। তুিম আিসমভেক aপােরশন করেত দেখছ।’
আিম িনেজর কানেক িব াস করেত পারলাম না।
আিসমভ তার হােটর aপােরশন করিছল। আমােক না জািনেয়। সজন i আমােক eকা
সময় কাটােত বাiের পািঠেয়িছল। িকnt কথা সটা না। কথা হেc আিসমভ হােটর aপােরশন
কের িকভােব?
আিম কানমেত বললাম, ‘তুিম বলছ চৗd বছেরর eক িকেশার তামার বাiপাস সাজারী
কেরেছ?’
মিনর বলল, ‘হঁ া কেরেছ। আিসমভেক চৗd বছেরর িকেশার িহেসেব দখাটা িঠক না।
সারা পৃিথবীেত oর মত িনখুত
ঁ সাজন আেরকজন পাoয়া যােব না। আিসমভ-’
আিম তােক কথা শষ করেত না িদেয় বাধা িদেয় বললাম, ‘ তামার কথার মাথামুnু আিম
িকছু বুঝিছ না। সi r থেকi আমােক িব াn করছ। আিসমভ পৃিথবীর সব ভাষা জােন,
ি ৎজ খেল কিmuটারেক হারায়, পৃিথবীর সব jান oর করায়tt, শিkেত aসাধারন। eখন
বলছ স পৃিথবীর সরা হাট সাজন। ei পিরেবেশ, কান unত যntপািত ছাড়া, কােরা সাহায
ছাড়া স তামার বাiপাস সাজারী কেরেছ আর কেয়কঘnার মেধ তুিম সুs হেয় বেস আমার
সােথ কথা বলছ? eসব আমােক িব াস করেত বল?’
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মিনর িকছুkন aপলক তািকেয় থাকল আমার িদেক। তারপর িনচু গলায় বলল, ‘eটা
আমারi ভূল। কথাটা তামােক আেগ বলা uিচত িছল। আিম ভেবিছলাম oরসােথ থেক, oর
আচরন দেখ তুিম িকছু ধারনা করেত পারেব, তখন বুিঝেয় বলব। দখা যােc সটা হয়িন।
আিসমভ সাধারন মানুষ না। oর িচnা িনয়ntন কের eকটা কিmuটার pাgাম। সকারেন oর
মাথা কাজ কের কিmuটােরর মত। িনভূল গািনিতক িহেসব কের।’
আমার গােয় কঁাটা িদেয় uঠল। হতবাক হেয় চেয় থাকলাম oর িদেক। িবষয়টা তাহেল
ei। ei িবষেয় গেবষনার কথাi তা স বেলিছল।
মিনর কথাটা বেল মাথা িনচু কের বেস রেয়েছ। িনেজর পােয়র িদেক চেয় রেয়েছ। oর
পােয় সাদা রেঙর নkাকরা স ােnল।
আিম ভাবেত পারিছ না। গত কেয়কিদন ধের যার সােথ ঘুরিছ, গl করিছ, eকসােথ
খািc, ঘুমািc স eকটা আধামানুষ, আধাযnt। oর কারসািজ। কিmuটার pাগাম মেন
চলেছ। আমার িব াস হল না। িন য়i আমােক ধঁাকা িদেc। যািntক যিদ হয় তাহেল মানুেষর
মত আচরন করেব না। তার চলােফরায়, কােজ কেম মানুষ থেক আেরা পাথক ধরা পরেব।
আিম aিব ােসর সুের বললাম, ‘তুিম বলছ o eকটা যnt!’
মিনর সােথসােথ বাধা িদেয় বলল, ‘না-না। সকথা বল না। আমারi বলা ভূল হেয়েছ। o
পুেরাপুির eকজন মানুষ। আমার বলা uিচত িছল aিতমানুষ। সাধারন মানুেষর যািকছু বিশ
থােক সবi oর আেছ। সiসােথ aিতিরk িকছু আেছ। সটা মানুেষর তরী।’
‘ তামার তরী?’
মিনর আমার চােখর িদেক তািকেয় আমার p বাঝার চ া করল। আমার মেন হল স
আহত হেয়েছ আমার কথা েন। তারপর eকসময় আেস- কের জানা কথাটা বেলi ফলল।
‘হঁ া।’
eবাের আমার kাভ িগেয় পড়ল মিনেরর oপর। লােক বেল মানুষ jােনর চুড়ায় uঠেল
jানপাপী হয়। িনেজেক ঈ র বেল ভাবেত r কের। কােজর সীমা কতটুকু ভুেল যায়। মিনর
িনেজেক সi পযােয় িনেয় গেছ। eকজন মানুেষর শরীের যnt বসােত iতস-ত কেরিন।
আিম e িবষেয় িকছুi বুিঝ না। পtপিtকায় যটুকু খবর পাi সটাi আমার সmল। জািন
সারা পৃিথবীেত eিনেয় িবতক চলেছ। তার oপর ভর কের যতটা সmব সহজভােব বলেত চ া
করলাম, ‘িবষয়টা কতটা ভয়ংকর তুিম জান। িগিনিপগ, idর িনেয় গেবষনা করায়o সারা
পৃিথবীর মানুষ আপিt জানােc। aেনক যায়গায় রীিতমত আiন কের বেল দয়া হেয়েছ িক
করা যােব িক করা যােব না। আর তুিম eসব করছ মানুষ িনেয়? জান eটা কতটা aৈনিতক
কাজ?’
ভাবলাম o রেগ যােব। তক করেব। িনেজর যুিk দখােব। িকnt রাগল না। িকছুi বলল
না। মুখ ঘুিরেয় জানালা িদেয় বাiের তািকেয় থাকল। আেস- কের বলল, ‘ নিতক-aৈনিতেকর
সীমােরখা িক s ?’
আিম utর খুেঁ জ পলাম না। জািন য utরi দi না কন যুিkেত oরসােথ পারব না।
তারেচেয় o িনেজ থেকi ব াখ া কrক। oেক যা িচিন তােত সটাi স করেব। করা uিচত।
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মিনর বলল, ‘আিম িবষয়টা িনেয় aেনক ভেবিছ। সবসময় সজন আমার িনেজেক
aপরাধী মেন হয়। মেন হয় oেক oর sাভািবক জীবন থেক বি ত কেরিছ আিম। িকnt আিম
িক করেত পারতাম বল। o মারা যািcল। বলেত পার মেরi িগেয়িছল। oi aংশটুকু লািগেয়
oেক বঁািচেয় তালা হেয়েছ। eখন o বঁেচ আেছ। হেসেখেল বড়ােc। তুিম িক ধু আমার
দাষটাi দখেব?’
oর গলার sর কঁেপ গল।
আিম oর মুখ দখার চ া করলাম। মায়া হল দেখ। oর aপােরশেনর কথা যিদ সিত হয়
তাহেল ei সময় oর eভােব চয়াের বেস থাকার কথা না। oর িব াম pেয়াজন। ধুমাt
আমার কথা ভেবi ei শরীর িনেয় চয়াের বেস aেপkা কেরেছ। আিসমভেক হয়েতা
পািঠেয়েছ কান কােজ।
aথবা হয়ত আমােক কথাgেলা বলেব বেল oেক সিরেয় রেখেছ। aকারেন িকছু eকটা
ছুেতা তরী কের বাiের পািঠেয়েছ।
আিম বলার মত িকছু খুেঁ জ পলাম না।
বাiের গািড়র শb শানা গল। বারাnার সামেন থেমেছ। eকটু পরi আিসমভেক দখা
গল। ঘের ঢুেক আমােক বেস থাকেত দেখ মুেখ হািস ফুটল oর। eটা সi আিসমভ। oর
মুেখ সi পিরিচত, িশ সুলভ হািস।
oর বামহােত eকটা কাগেজর বড় প ােকট। বুেকর কােছ চেপ ধের রেখেছ। দেখi
বাঝা যােc দাকান থেক িকেন আনা। জািননা কার জন , আমার না মিনেরর। আেরকহােত
eকেগাছা ফুল।
eিগেয় eেস ফুলgেলা বািড়েয় ধরল আমার িদেক।
( শষ)
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