বইেয়র নামঃ অন্তের
েলখকঃ ইমদাদুল হক িমলন
প্রথম প্রকাশঃ একুেশর বইেমলা ২০০১
ভাষাঃ বাংলা
বইেয়র ধরণঃ উপন্যাস
প্রকরনঃ ইপাব (epub), েমািব(mobi)
পঠন েসৗজন্যতাঃ ইবাংলা লাইব্েররী
ইপাব ৈতিরঃ আল েমাস্তাইন িবল্লাহ
উৎসর্গ
প্িরয়দর্শন গায়ক শুভ্রেদবেক
গভীর ভালবাসায়

ব্যাপারটা শুরু হেলা পা েথেক
ব্যাপারটা শুরু হেলা পা েথেক।
রাত দুপুের সুিমর মেন হেলা তার ডানপােয় েক েযন সুরসুির িদচ্েছ। মৃদু েমালােয়ম
সুরসুির। পােয়র পাতার ওপর িদেয় আলেতা ভঙ্িগেত েতলােপাকা েহঁেট েগেল েয
অনুভূিত হয় ব্যাপারটা েতমন।
সুিমর ঘুম পাতলা। ফেল মুহূর্েতই েভেঙ েগল। িকন্তু ঘুম ভাঙার সঙ্েগ সঙ্েগ
সুরসুিরটা উধাও। সুিম িঠক বুঝেত পারল না আসেলই িক অনুভূিতটা হচ্িছল নািক
ঘুমেঘাের এমন মেন হেয়েছ। নািক েস আসেল স্বপ্ন েদখিছল। অনুভূিতটা হচ্িছল
স্বপ্েন। নািক সত্িয সত্িয েতলােপাকা েহঁেট েগেছ পােয়র ওপর িদেয়।
িকন্তু সুিমর িবছানায় মশাির টাঙােনা। এ বািড়েত মশার উপদ্রব েতমন েনই। মা বাবা
এবং ভাইয়া মশাির না টািঙেয়ই ঘুেমায়। শুধু সুিম, মশাির না টািঙেয় িকছুেতই িবছানায়
যােব না েস। মশা নয়, েতলােপাকার কারেণ এই ব্যবস্থা। সুিমর েতলােপাকা ভীিত
ভয়াবহ। গােয় েতলােপাকা উঠেল অজ্ঞানও হেয় েযেত পাের েস। েতলােপাকার কারেণ
মশাির েতা েস টাঙােবই, টািঙেয় অিত যত্েন, অিত িনখুঁত ভঙ্িগেত িবছানার চারপােশ
এমন কের গুজেব মশাির, েতলােপাকার বাবারও সাধ্য েনই এই দুর্েভদ্য প্রাচীর
গেল েভতের প্রেবশ করার। তার ওপর প্রিত পেনর িদেন একবার নকেরাচ এেন িনজ
হােত ছিড়েয় রাখেব আনােচ কানােচ, েয সমস্ত জায়গায় েতলােপাকাঁেদর থাকার
সম্ভাবনা েস সমস্ত জায়গায়। হােতর কােছ সব সময় আেছ এেরাসল। ধারী
েতলােপাকা েতা দূেরর কথা, নকেরােচর হাত েথেক েবঁেচ যাওয়া ছানােপানাও যিদ
দুএকটা েচেখ পেড়, তক্ষুিণ তােদর ওপর ফুস কের স্প্ের করেব এেরাসল। অর্থাৎ
েতলােপাকার বংশ ধ্বংস।
সুিমর এই অত্যাচােরর ফেল বািড়টা এেকবােরই েতলােপাকা শূন্য। তাহেল সুিমর
পােয় এই অনুভূিতটা হেলা কী কের? েক সুরসুির িদল পােয়।
দরজা বন্ধ কের ঘুেমােনার অভ্েযস সুিমর। সুতরাং েকউ েয তার রুেম ঢুেক পােয়
সুরসুির েদেব েস উপায় েনই। তাছাড়া মধ্যরােত তােক না েডেক েক ঢুকেব তার রুেম?

সুিমেদর বািড়েত তারা চারজন মানুষ। মা বাবা ভাইয়া আর সুিম। দুজন। কােজর েলাক
আেছ। নূরজাহান বুয়া আর তার েতেরা েচাদ্দ বছেরর েছেল মিত। মা বাবা িকংবা
ভাইয়া রাত দুপুের সুিমর ঘের ঢুেক িনশ্চয় তার পােয় সুরসুির েদেব না। নূরজাহান
বুয়ার েতা প্রশ্নই ওেঠ না। িদনভর কাজ কের। রাতভর মরার মেতা ঘুেমায়। সম্ভব
শুধু মিতর পক্েষ। কারণ েছাঁকড়াটা দুষ্ট প্রকৃিতর। িকন্তু সুিমেক েস যেমর মেতা
ভয় পায়। এমন সাহস মিতর কখনই হেব না, সুিম ঘুিমেয় আেছ আর তার রুেম ঢুেক
তার পােয় সুরসুির িদচ্েছ! সবেচ’ বড় কথা হেলা রুেমর দরজা েভতর েথেক বন্ধ।
েলাক ঢুকেব কী কের!
তারপরই সুিমর মেন হেলা ঘুেমাবার আেগ দরজাটা িক আজ েস বন্ধ কেরিছল!
হয়েতা বন্ধ কেরিন। দরজা েখালা েদেখ বাবা হয়েতা তার রুেম ঢুেক সুিমর সঙ্েগ
একটু দুষ্টুিম করেছ। এই ধরেনর দুষ্টুিমর স্বভাব বাবার আেছ। িবেশষ কের সুিমর
সঙ্েগ। আচমকা এমন করেতও পােরন িতিন।
বাবার কথা েভেব ভাল লাগল সুিমর। সত্িয সত্িয বাবা যিদ এেস থােকন, সত্িয
সত্িয যিদ সুিমর পােয় সুরসুির িদেয় থােকন তাহেল েবশ মজা হেব।
বাবার কথা েভেব প্রথেম মাথার কােছর আেলাটা জ্বালল সুিম। তারপর িবছানায়
উেঠ বসল।
রুেম েকউ েনই। ওই েতা েভতর েথেক িছটিকিন বন্ধ দরজা। তাহেল পােয় সুরসুিরটা
সুিমর িদল েক? সুিম একটু িচন্িতত হেলা। তাহেল িক েতলােপাকা ঢুেকেছ মশািরর
েভতর!
সুিম তারপর পাগেলর মেতা েতলােপাকা খুঁজেত লাগল। িকন্তু তন্নতন্ন কের খুঁেজও
েতলােপাকা েপল না। আর েযভােব মশাির েগাঁজা, েতলােপাকা েঢাকা সম্ভবই না।
মশাির েগাঁজার আেগই যিদ ঢুেক বেস থাকত তাহেলও েযভােব সুিম খুঁেজেছ, না
পাওয়ার েকানও কারণ েনই। েতালােপাকা েকন িপঁপেড় হেলও েচােখ পড়ত।

তাহেল ব্যাপারটা দাঁড়াল কী? সুিমর পােয় আসেল েকউ সুরসুির েদয়িন। েতলােপাকা,
না মানুষ। েস হয়েতা স্বপ্ন েদেখেছ। সুরসুিরর অনুভূিতটা হেয়েছ স্বপ্েন।
লাইট অফ কের শুেয় পড়ল সুিম।
সুিমর ঘুম পাতলা তার ওপর একবার ভাঙেল সহেজ আর আসেত চায় না। ঘুম ভাঙার
পর আবার ঘুম না আসা পর্যন্ত সময়টা খুবই যন্ত্রণার। কী েয অসহায় লােগ!
সবেচ’ বড় কথা কত কথা েয মেন পেড়!
এখনও পড়ল।
িকন্তু েয মানুষটার কথা মেন পড়ল তার কথা সুিম ভাবেত চায় না। এেকবােরই
ভাবেত চায় না। েসই মানুষটার কারেণ জীবন অন্যরকম হেয় েগেছ তার। এেলােমেলা
হেয় েগেছ। মেনর েভতর েদখা িদেয়েছ নানারকেমর জিটলতা। হাজার েচষ্টায়ও
জিটলতাগুেলা কাটােত পারেছ না েস।
িকন্তু এই েয রাত দুপুের ঘুম েভেঙ মানুষটার কথা সুিমর মেন পড়েছ, মন েথেক
এখন েস তােক েমােছ কী কের?
ভাবনাটা েস তাড়ায় কী কের?
এইসব মুহূর্েত আজকাল খুব আল্লাহেক ডােক সুিম। আল্লাহেক বেল, ইয়া েহ
আল্লাহ, েতামার রহমেতর দরজা আমার জন্য খুেল দাও। আমার মন েথেক ওর
িচন্তা মুেছ দাও। আমার মেন শান্িত দাও।
আজও এভােবই বলল। বলেত বলেত মন এেলােমেলা কের েদয়া মানুষটার কথা ভুলেত
পারল এবং এক সময় তন্দ্রামেতা এেলা সুিমর।
এই অবস্থায় আবার েসই অনুভূিতটা িফের এেলা। েসই সুরসুিরর অনুভূিত।

িকন্তু এবার আর পােয় নয়। তলেপেটর সামান্য ওপের, নািভর কাছাকািছ। সুিমর
মেন হেলা তলেপেটর সামান্য িনেচ েনেম আেছ তার সােলায়ার এবং নািভর সামান্য
উপের ওেঠ েগেছ কািমজ। ফেল েয জায়গাটুকু উন্মুক্ত হেয়েছ। েসখােন মৃদু
েমালােয়ম হােত সুরসুির িদচ্েছ েকউ।
সুরসুির িদচ্েছ নািক হাত বুলাচ্েছ! সঙ্েগ সঙ্েগ গলার কােছ, গােলর কােছও একই
অনুভূিত। িকন্তু এখােন িঠক সুরসুির নয়, েযন েকউ মুখ ঘষেছ। খুবই নরম, আদুের
ভঙ্িগেত মুখ ঘষেছ। তার শ্বাস প্রশ্বাসও েযন েটর েপল সুিম। সঙ্েগ েবশ পুরুষািল
একটা পারিফউেমর গন্ধ।
এবার আপাদমস্তক েকঁেপ উঠল সুিম। ধরফর কের উেঠ বসেত িগেয় পারিফউেমর
গন্ধটা িচনেত পারল। খুবই পিরিচত, কমন পারিফউম, ওয়ান ম্যান েশা।
িকন্তু এতরােত বন্ধঘের এই পারিফউম েমেখ েক এেস নািভমূেল সুরসুির িদচ্েছ
সুিমর?
গলার কােছ, গােলর কােছই বা মুখ ঘষেছ েক?
সুিম েবডসুইচ িটপল। িকন্তু আেলা জ্বলল না।
এবার বুকটা ধ্বক কের উঠল সুিমর। হাত পা কাঁপেত লাগল। েঢাক িগলেত িগেয় েটর
েপল গলা এেকবােরই শুিকেয় েগেছ। দমটাও কী রকম বন্ধ হেয় আসেছ। অর্থাৎ
প্রচণ্ড ভয় েপেয়েছ েস।
ব্যাপারটা কী? কী হচ্েছ এসব? প্রথেম পােয় সুরসুির, তারপর নািভমূল এবং গােল
মুেখ। সঙ্েগ পারিফউেমর গন্ধ, গােল গলায় কার মুেখর স্পর্শ! এখন সুইচ িটেপ
েদখেছ আেলা জ্বলেছ না।
িকন্তু ভূেতর ভেয় সুিমর একদমই েনই। েকানওিদনও িছল না। স্কুেল পড়ার সময়
েথেক েস একা ঘের েশায়। ভয় টয় েকানওিদনও েতমন পায়িন। এমন িক দুঃস্বপ্নও
েস েতমন েদেখ না। ঘুম আেগ আর একটু গভীর িছল। গত কেয়ক মােস হালকা হেয়

েগেছ। আেজবােজ স্বপ্ন েদেখ প্রায়ই। অর্থাৎ আেগর সুিমর সঙ্েগ আজেকর সুিমর
অেনক ব্যবধান। গত কেয়ক মােস সুিম অেনক বদেল েগেছ।
িকন্তু ভূেতর ভয় তার ৈতির হয়িন।
তবু সুিম এখন ভয় পাচ্েছ। প্রচণ্ড ভয় পাচ্েছ। িকন্তু বন্ধ ঘের েক এেস ঢুকেব, েক
এমন করেব সুিমর সঙ্েগ!
নািক আসেল এসব ঘেটিন, সুিম দুঃস্বপ্ন েদেখেছ অথবা অবেচতেন এই ধরেনর
অনুভূিত হচ্েছ।
িকন্তু আেলা জ্বলেছ না েকন? এটা েতা েভৗিতক কাণ্ড!
িঠক তখুিন গ্রীবার কােছ অিত মৃদু ভঙ্িগেত শ্বাস েফলল েকউ, সঙ্েগ েসই
পারিফউেমর গন্ধ।
সঙ্েগ সঙ্েগ সুিম এেকবাের লািফেয় উঠল। েক? েক এখােন? েক? এ্যা, েক?
িনেজর অজান্েত অন্েধর ভঙ্িগেত এিদক ওিদক শূন্েয হাতােত লাগল েস। েক? েক
এখােন? েক?
িকন্তু কাউেক ছুঁেত পারল না সুিম। কারও স্পর্শ িকংবা অস্িতত্ব েটর েপল না। শুধু
িনেরট িবছানা, েনেটর মশাির, েবডসুইচ, পড়ার েটিবল েচয়াের হাত লাগেছ, বইপত্ের
হাত লাগেছ।
লািফেয় িবছানা েথেক নামেলা সুিম। িনেরট অন্ধকাের হাতােত হাতােত দরজার কােছ
এল। িছটিকিন খুেল পাগেলর মেতা ছুেট এল মা বাবার েবডরুেমর দরজায়। দুহােত
দরজা ধাক্কােত ধাক্কােত মােক ডাকেত লাগল, বাবােক ডাকেত লাগল। ওমা, মা।
বাবা, বাবা দরজা েখাল, তাড়াতািড় দরজা েখাল। তাড়াতািড়।

প্রায় সঙ্েগ সঙ্েগ েভতের আেলা জ্বলল। মূসা সােহব দরজা খুলেলন। তাঁর েপছেন
রুন।ু রুনুই আেগ কথা বলেলন, কী ের, কী হেয়েছ?
সুিমর মুখ ফ্যাকােশ হেয় েগেছ। েচােখ আতঙ্ক। প্রথেম কথাই বলেত পারল না েস।
মূসা সােহব েদখেত েপেলন েমেয়িট তাঁর থরথর কের কাঁপেছ। দুহােত েমেয়েক জিড়েয়
ধরেলন িতিন। কী হেয়েছ মা? কী হেয়েছ? এমন করিছস েকন?
তখনও কথা বলেত পারেছ না সুিম। বাবার বুেক থরথর কের কাঁপেছ। েকান ফাঁেক রুনু
ধেরিছেলন েমেয়র হাত। িতিনও তেতাক্ষেণ িদেশহারা। অস্িথর গলায় বলেলন, কী
ের, কথা বলিছস না েকন? কী হেয়েছ? ভয় েপেয়িছস? দুঃস্বপ্ন েদেখিছস?
সুিম কথা বলবার আেগই িনেজর রুম েথেক েবিরেয় এল সািদ। ৈহ ৈচ শুেন ঘুম েভেঙ
েগেছ তার। মা বাবা এবং সুিমেক েদেখ েস এেস দাঁড়াল িতনজন মানুেষর সামেন। ঘুম
ঘুম গলায় বলল, কী হেয়েছ?
রুনু বলেলন, িকছুই েতা বুঝেত পারিছ না। পাগেলর মেতা দরজা ধাক্কাচ্িছল। এখন
েকানও কথা বলেছ না।
মূসা সােহব এসব কথা গ্রাহ্য করেলন না। সুিমেক বুেক জিড়েয় তার মাথায় িপেঠ
হাত বুলাচ্েছন। কী হেয়েছ মা? বল আমােক। ভয় েপেয়িছস? বল। না বলেল বুঝব কী
কের?
সািদও বলল কথাটা। বল কী হেয়েছ? না বলেল সমস্যাটা আমরা বুঝব কী কের?
তততক্ষেণ িনেজেক িকছুটা সামেলেছ সুিম। েকানও রকেম বলল, আমার রুেম েযন
েক ঢুেকিছল।
এ কথা শুেন িতনজন মানুষ একসঙ্েগ চমকাল।

মূসা সােহব বলেলন, কী?
সুিম মাথা নাড়ল। হ্যাঁ বাবা। েক েযন ঢুেকিছল আমার রুেম।
রুনু বলেলন, েক? েক ঢুেকিছল?
তা বলেত পাির না!
সািদ বলল, েতার রুেমর দরজা বন্ধ িছল না?
িছল।
সঙ্েগ সঙ্েগ িতনজন মানুষ মুখ চাওয়া চাওিয় করল।
মূসা সােহব বলেলন, দরজা েভতর েথেক বন্ধ থাকেল েসই রুেম েকউ েঢােক েকমন
কের?
রুনু বলেলন, কী আশ্চর্য কথা! তাছাড়া ওর রুেম মাঝরােত েক ঢুকেত যােব? এই
বািড়েত আেছ েক? বুয়া আর মিত থােক নীচতলায়। তাছাড়া এরকম রাত দুপুের…।
সািদ বলল, আিম েতা িকছুই বুঝেত পারিছ না।
মূসা সােহব বলেলন, বািড়েত েচার েটার েঢােকিন েতা?
রুনু আইনজ্ঞ। জজেকার্েট প্রাকিটস কেরন অেনকিদন ধের। বািড়র নীচতলায় তাঁর
েচম্বার। নারী এবং িশশু িবষয়ক েকস েবিশ িডল কেরন। েপশার ক্েষত্ের েমাটামুিট
নামডাক আেছ তার। েরাজগার ভালই।

িকন্তু আইনজ্ঞ হওয়ার ফেল েয েকানও িবষেয় েজরা করার একটা স্বভাব িনেজর
অজান্েতই ৈতির হেয় েগেছ তাঁর। যুক্িতবািদ মানুষ িতিন। অেযৗক্িতক কথাবার্তা
এেকবােরই সহ্য করেত পােরন না। স্বামীর কথা শুেন ভ্রু কুঁচেক তাঁর িদেক
তাকােলন। এরকম বািড়েত েচার েঢােক কী কের? নীেচর েমইনেগট বন্ধ করেল
বািড়টা দূর্গ। েমইনেগেটর পর গািড় বারান্দা। তারপর েভতের েঢাকার আেরকটা
েকালাপিসবল েগট। ইয়া বড় একটা তালা েসই েগেট লািগেয় েদয় মিত। েদাতলায়
ওঠার পরও ফ্ল্যােট েঢাকার মুেখ কােঠর দরজা। আজ েসই দরজাটা আিম িনজ হােত
লক কেরিছ। এরকম িতনেট দরজা টপেক েচার েঢােক কী কের? তার ওপর সুিমর
িনেজর রুমও েভতর েথেক বন্ধ িছল।
অকাট্য যুক্িত।
তবু আমতা আমতা কের মূসা সােহব বলেলন, হয়েতা িদেনর েবলায় েকানও ফাঁেক
েচার ঢুেক ঘাপিট েমেরিছল।
রুনু বলেলন, তাও সম্ভব নয়। কারণ সুিমর রুেম েতমন েকানও ফার্িনচার েনই।
বাথরুম ছাড়া ঘাপিট েমের থাকার জায়গা েনই। তেব আিম িসওর বাথরুেম ওভােব
ঘাপিট েমের েকউ িছল না। কারণ ঘুেমাবার আেগ সুিম িনশ্চয় বাথরুেম ঢুেকিছল।
েকউ থাকেল তখুিন েদেখ েফলত।
সািদ অস্িথর গলায় বলল, বুঝলাম িকন্তু ব্যাপারটা তাহেল দাঁড়াল কী?
রুনু বলেলন, সুিমেক খুঁিটেয় খুঁিটেয় সব িজজ্েঞস করা উিচত। নয়েতা েবাঝা যােব না
কী ঘেটেছ।
তারপর সুিমর িদেক তাকােলন িতিন। তুই েয বলিল েতার রুেম েকউ ঢুেকিছল, বুঝিল
কী কের? মােন তুই েদেখিছস কী না?
মা বাবা এবং ভাইয়ার কথা শুনেত শুনেত িকছুটা স্বাভািবক হেয়েছ সুিম। বাবা তখনও
তােক জিড়েয় েরেখেছ। বাবার দুহাত সিরেয় িদেয় িনেজেক মুক্ত করল েস। না আিম
কাউেক েদখেত পাইিন।

তাহেল বুঝিল কী কের েয েকউ ঢুেকেছ?
আমার পােয় সুরসুির িদেয়েছ।
রুনু কথা বলবার আেগই মূসা সােহব বলেলন, মােন?
আমার পােয় েক েযন সুরসুির িদচ্িছল।
সািদ েহেস েফলল। পােয় সুরসুির িদচ্িছল?
রুনুও হাসেলন। এমন কথা বােপর জন্েমও শুিনিন। েচার ঘের ঢুেক চুির না কের কারও
পােয় সুরসুির িদচ্েছ, শুনেল েলােক খািনক বুঝেতই পারেব না তার হাসা উিচত না
কাঁদা।
সুিম বলল, আিম িক েতামােক বেলিছ েয ঘের েচার ঢুেকিছল?
মূসা সােহব বলেলন, না না আিম বেলিছ। েতােদর যুক্িততর্েক বুঝলাম েচার
েঢােকিন। ব্যাপারটা অন্য িকছু।
সািদ বলল, অন্যিকছু মােন?
রুনু বলেলন, েতলােপাকা েটাকা পােয় উেঠিছল।
সুিম বলল, না, েতলােপাকা না। েবশ কেয়কবার সুরসুির েদয়ার পর আমার ঘুম েভেঙ
েগেছ। ঘুম ভাঙার সঙ্েগ সঙ্েগ সুরসুিরটা বন্ধ হেয় যায়। তবু আিম উেঠ লাইট
জ্েবেলিছ। েদিখ, না েকাথাও েকউ েনই। মশািরর েভতর তন্ন তন্ন কের খুঁেজও
েতলােপাকা িকংবা ওরকম িকছু আমার েচােখ পেড়িন।
মূসা সােহব বলেলন, তাহেল সুরসুির েতার পােয়র েকউ েদয়িন। তুই হয়েতা স্বপ্েন

েদেখিছস েতার পােয় েকউ সুরসুির িদচ্েছ।
প্রথমবার আিমও তাই েভেবিছ। তারপর ঘুিমেয় পেড়িছ। িকন্তু িকছুক্ষণ পর
আবার…।
কথাটা েশষ করল না সুিম।
রুনু বলেলন, আবার কী হল? আবার েসই পােয় সুরসুির?
না।
তাহেল?
নািভমূেলর ব্যাপারটা বাবা এবং ভাইয়ার সামেন বলেত লজ্জা করিছল সুিমর।
ওইটুকু েচেপ বািকটুকু বলল েস, তেব বলল একটু ঘুিরেয়। পেরর বার গলার কাছটায়
সুরসুির িদচ্িছল। ঘুম ভাঙার পর সুরসুিরটা বন্ধ হেলা িঠকই িকন্তু একটা গন্ধ
পাচ্িছলাম।
রুনু ভ্রু েকাঁচকােলন। গন্ধ মােন? িকেসর গন্ধ?
পারিফউেমর।
পারিফউেমর? পুরুষািল পারিফউম না েমেয়িল?
পুরুষািল শব্দটাই শুধু নয় পারিফউেমর নামটাও প্রায় মুেখ এেস যাচ্িছল সুিমর,
িকন্তু কী েযন কী কারেণ বলেত লজ্জা করল তার। মােয়র েচােখর িদেক তািকেয়
সরাসির িমথ্েয কথা বলল, তা েখয়াল কিরিন।
মূসা সােহব অবাক হেয় েমেয়র মুেখর িদেক তািকেয় আেছন। িকছু একটা বলেত

চাইেলন িতিন তার আেগই রুনু বলল, তারপর কী করিল তুই? ভয় েপেয় েগিল? ছুেট
এেস আমােদর দরজা ধাক্কােত লাগিল?
না। েবডসুইচ িটেপিছ, েদিখ জ্বলেছ না। তখুিন িপেঠর কােছ েক েযন শ্বাস েফলল।
আবার েসই পারিফউেমর গন্ধটা েপলাম। েক েক কের িচৎকার করলাম। তারপর
অন্ধকাের হাতেড় হাতেড় দরজা খুেল…।
মূসা সােহব রুনুর িদেক তাকােলন। এসেবর মােন কী?
রুনু েবশ িচন্িতত। িকছুই েতা বুঝেত পারিছ না।
সািদ বলল, বুঝেত না পারার িকছু েনই। সুরসুির বা শ্বাস েফলার ব্যাপারিট ঘেটেছ
স্বপ্েন। আর পারিফউেমর গন্ধটা ওর িনেজর পারিফউেমরই গন্ধ। হয়েতা ঘেরর
েকাথাও পারিফউেমর িশিশ আেগই িছটেক পেড় েভেঙ েটেঙ িছল, ওই েথেক গন্ধ
আসিছল।
সুিম বলল, তাহেল প্রথমবার গন্ধটা পাইিন েকন?
হয়েতা গন্ধটা তখনও িছল। তুই েখয়াল কিরসিন।
িকন্তু সুইচ েটপার পর আেলাটা পেররবার জ্বলল না েকন?
কী কের জ্বলেব? তখন েতা ইেলকট্িরিসিট িছল না।
মূসা সােহব বলেলন, তুই বুঝিল কী কের েয ইেলকট্িরিসিট িছল না?
েতামােদর কথাবার্তা শুেন েবিরেয় আসবার িকছুক্ষণ আেগ টয়েলেট িগেয়িছলাম
আিম। তখন আমার বাথরুেমর আেলা জ্বেলিন। ব্যাপারটা হেয়েছ এই রকম, সুিম
এেস েতামােদর দরজায় ধাক্কা িদেয়েছ িঠক তখুিন আেলা এেসেছ। এইজন্য েতামরা
সুইচ েটপার সঙ্েগ সঙ্েগ আেলা জ্বেলেছ।

রুনু বলেলন, িঠকই বেলিছস। এরকমই ঘেটেছ।
সুিম বলল, না। িনশ্চয় এর মধ্েয অন্যেকানও ব্যাপার আেছ। সুরসুিরটা আিম
পিরষ্কার েটর েপেয়িছ। শ্বাস েফলাটা েটর েপেয়িছ। েয ধরেনর পারিফউেমর গন্ধ
িছল ওই ধরেনর পারিফউম আমার কােলকশােন েনই।
মূসা সােহব বলেলন, তুই িক তাহেল বলেত চাচ্িছস েয ব্যাপারটা ভুতুেড়?
িকন্তু ভূেতর ভয় আমার েনই। িবশ্বাসও েনই।
তাহেল এত ভয় েপেয়িছস েকন?
ভয় পাওয়ার কারণ, ব্যাপারটা সত্িয ঘেটেছ।
এবার সািদ একটা হাই তুলল। ধুৎ িকছু না এসব। যা শুেয় পড় িগেয়। আিম েগলাম।
সকােল অিফস আেছ।
সুিম বলল, িকন্তু একটা ব্যাপার েতামােদর প্রমাণ করা উিচত।
কী?
ওই েয তুিম বলেল হয়েতা আমার রুেম েকানও পারিফউেমর িশিশ েভালা আেছ িকংবা
েভেঙেছ, ওটা েতা এখুিন েতামরা প্রমাণ করেত পার।
রুনু বলেলন, িঠক।
মূসা সােহব বলেলন, চল সবাই িমেল তাহেল ওর রুেম যাই। খুঁেজ েপেত েদিখ।

সািদর খুব একটা ইচ্েছ িছল না। তবু সবার সঙ্েগ সুিমর রুেম এেস ঢুকল।
রুেম ঢুেক প্রথেমই সুইচ িটপেলন রুন।ু উজ্জ্বল আেলায় ভের েগল রুম।
সুিম কী রকম একটা হাপ ছাড়ল। ভয়টা এখন অেনকটাই কেমেছ। তবু বুেকর েভতর
কী রকম থম ধের আেছ।
মূসা সােহব রুনু এবং সািদ তখন রুেমর চারিদেক তািকেয় ভাঙা িকংবা মুখ েভালা
পারিফউেমর িশিশ খুঁজেছ। সুিম িনেজও তার ড্েরিসংেটিবলটা তন্ন তন্ন কের খুঁজল,
ও রকম েকানও পারিফউেমর িশিশ পাওয়া যায় কী না।
না পাওয়া েগল না।
হতাশ হেয় সািদ বলল, সুিম, এসব আসেল েতার মেনর গণ্ডেগাল। এই রুেমর েকাথাও
িকছু েনই, িকছু হয়িন। েযসব অনুভূিতর কথা তুই বলিল ওসব হেয়েছ স্বপ্েন অথবা
েতার অবেচতন মেন। হয়েতা এই ধরেনর িকছু তুই েভেবিছস িকংবা কল্পনা কেরিছস।
ঘুমটা গম্ভীর হয়িন বেল ঘুেম জাগরেণ িমেলিমেশ ওসব েতার মেন হেয়েছ। িকছু না,
িকছু না। শুেয় পড়। দরকার হেল একটা িরলাকিজন খা। ফ্েরস ঘুম হেল সব িঠক হেয়
যােব।
সঙ্েগ সঙ্েগ ভয় েপল সুিম। না না এই রুেম একা আিম আর েপাব না। িকছুেতই না।
তাহেল েকাথায় শুিব?
মূসা সােহব স্ত্রীর িদেক তাকােলন। েমেয়টা যখন ভয় পাচ্েছ, তুিম না হয় ওর সঙ্েগ
থাক।
রুনু একটু িবরক্ত হেলন। ওর িবছানায় আমার ঘুম হেব? তুিম েতা জােনা িনেজর
িবছানা ছাড়া একদম ঘুেমােত পাির না আিম। সকােল েকার্েট েদৗড়ােত হেব। জরুরী
একটা েকস আেছ। ঘুমটা ভাল না হেল…। তারেচ’ বরং একটা কাজ কির নীচতলা

েথেক নূরজাহান আর মিতেক ডািক। নূরজাহান েশােব সুিমর রুেমর েমেঝেত আর মিত
সামেনর বারান্দায়।
শুেন মূসা সােহব একটু গম্ভীর হেলন। এতিকছুর দরকার েনই। সুিম, তুই িগেয় েতার
মার সঙ্েগ আমােদর রুেম েশা। আিম থাকিছ েতার রুেম।
সািদ বলল, আিম তাহেল েগলাম বাবা।
যা।
িকন্তু মােয়র পােশ শুেয়ও বািক রাতটা আর ঘুেমােত পারল না সুিম। সারারাত মেনর
েভতরটা আকুিল িবকুিল করল তার। বুকটা ভার হেয় রইল। মেন মেন প্রায় সারারাত
আল্লাহেক ডাকল সুিম।

আপিন েকাথায়
আপিন েকাথায়?
েফােন হ্যােলা ইত্যািদ না বেল সরাসির এরকম প্রশ্ন, জয় একটু থতমত েখল।
তারপরই বুেঝ েগল েফানটা কার। সঙ্েগ সঙ্েগ মুখটা হািস হািস হেয় েগল তার,
গলার স্বর েরামান্িটক হেয় েগল। িমলা?
েতা েক?
েকাত্েথেক?
েটিলেফােনর েদাকান েথেক। িকন্তু আমার প্রশ্েনর উত্তর কই?
েকাথায় আিম?

হ্যাঁ।
উত্তরায়।
ওখােন কী করেছন?
সুপারভাইজাির।
মােন?
সুপারভাইজাির মােন জােনা না? তদারিক।
বুঝলাম। িকেসর তদারিক করেছন আপিন?
বািড়র।
িমলা বুেঝ েগল উত্তরায় েয বািড় ৈতির করেছন জেয়র বাবা েস বািড়র কাজ েদখেত
েগেছ জয়। এরকম প্রায়ই যায় েস। সারািদন কািটেয় েদয় ওই। বািড়েত। পিরচেয়র
পর বার িতেনক ওই বািড়েত বেস িমলার েফান িরিসভ কেরেছ েস।
িকন্তু আজ এতদূের আেছ জয় এটা েতমন ভাল লাগল না িমলার। িবরক্ত হেয় বলল,
ইস, অতদূের েগেছন েকন? কাছাকািছ েকাথাও থাকেত পারেলন না?
জয় হাসল। কাছাকািছ থাকেল কী হেতা?
েদখা হেত পারত।

তাই নািক?
েতা কী!
কী েসৗভাগ্য আমার! সত্িয বলছ?
এখনও পর্যন্ত িমথ্েয কথা আপনার সঙ্েগ আিম বিলিন।
কেব বলেব?
কখনই না।
েকন?
িমথ্েয বলেত আিম খুব অপছন্দ কির।
একথা সবাই বেল। তারপরও নানাভােব প্রচুর িমথ্েয বেল।
আিম বলব না।
বেলা অন্তত আমার সঙ্েগ বলেব না।
আপনার সঙ্েগ নয়, কারও সঙ্েগই বলেব না।
বলেব েতা বেটই। এবং আজই বলেব।

কার সঙ্েগ?
েতামার মা বাবার সঙ্েগ িকংবা বািড়র অন্য কােরার সঙ্েগ।
কী ভােব?
ধেরা েতামার মা বাবা িকংবা গার্িজয়ান ধরেনর েকউ িঠক এই সময়টার কথা
েতামােক িজজ্েঞস করল। এই সময়টায় তুিম কী করিছেল। তুিম িক সত্য কথা
বলেব? বলেব েয বান্ধবীর প্রাক্তন প্েরিমেকর সঙ্েগ কথা বলিছেল। এবং কথাও
েমাটামুিট েরামান্িটক ধাঁেচর।
বান্ধবীর প্রাক্তন প্েরিমক কথাটা শুেন িবরক্ত হেলা িমলা। রুক্ষ গলায় বলল,
আমার এত পয়সা েনই েয েফােনর েদাকান েথেক ঘণ্টার পর ঘণ্টা েমাবাইল টু
েমাবাইল ফালতু কথা বলব।
জয় বুেঝ েগল িমলা েরেগেছ। বলল, সির। জরুরী কথাটাই বেলা।
এখন আর বলার মুড েনই।
প্িলজ বেলা, প্িলজ।
িমলা চুপ কের রইল।
জয় বলল, তুিম িক েতামােদর বািড়র ওখান েথেক েফান কেরছ?
না।

তাহেল েকাথায় তুিম?
ইস্কাটেন।
ওখােন কী?
আমার বান্ধবী মুন্িনেদর ফ্ল্যাট। ওর কােছ এেসিছলাম একটু দরকাের। িকন্তু
মুন্িন েনই।
েফান কের আসিন?
না। ওেক না েপেয় আপনােক েফান করলাম। অন্য রকেমর একটা প্ল্যান িছল,
আপনার কথা শুেন মুড অফ হেয় েগেছ।
েসজন্য সির বললাম েতা বাবা।
িমলা চুপ কের রইল।
জয় বলল, প্ল্যানটা বল।
েভেবিছলাম আপনার সঙ্েগ েদখা করব।
সত্িয?
সত্িয।

আিম তাহেল আিস।
েকাথায়?
ইস্কাটেনর কাছাকাছ েকাথাও।
এিদেক েকাথায় আসেবন?
তুিম বেলা।
আিম িঠক বুঝেত পারিছ না।
েকানও চায়িনজ েরস্টুেরন্েট?
না, েরস্টুেরন্েট বসেত আমার খুব িবশ্ির লােগ। েক েকাথা িদেয় েদেখ েফলেব?
এই সম্ভবনা সব জায়গায়ই থাকেব।
তা িঠক।
িকন্তু েদখা করেত হেল েকাথাও না েকাথাও…।
কথাটা েশষ না কের স্বর বদলােলা জয়। তুিম সাহস িদেল একটা কথা বলেত পাির।
বলুন।

রাগ করেব না েতা?
না।
প্রিমজ?
প্রিমজ।
আমার এখােন চেল আস।
আপনার ওখােন মােন?
উত্তরার এই বািড়েত।
িমলা চমকাল। কী?
হ্যাঁ।
কথাটা আপিন ভাবেলন কী কের?
েকন, অসুিবধা কী?
অসুিবধা েয আসেল কী িমলা িঠক বুঝেত পারল না। একটু থতমত েখল। তারপর
বলল, েয বািড়র কনস্ট্রাকশন চলেছ েসই বািড়েত েলাক যায় কী কের?
ইচ্েছ করেলই যাওয়া যায়। বািড়টা আমরা িতনতলা করব। একতলাটা প্রায়

কমপ্িলট। িনেজর েমাটামুিট সুন্দর একটা রুম আেছ আমার। আিম েতা এখন েসই
রুেম বেসই েতামার সঙ্েগ কথা বলিছ। সঙ্েগ এটাচড বাথ। একটা এিসও লাগােনা
হেয়েছ রুেম।
এটাচড বাথ শুেন একটু ভাবল িমলা। জয় িক অন্যরকেমর েকানও ইঙ্িগত িদল?
িমলার স্বভাব হচ্েছ েয েকানও কথাই সরাসির বলা। এটাও বলল, আপিন িক
অন্যিকছু িমন করেলন?
জয় একটু থতমত েখল। অন্যিকছু মােন?
এটাচড বাথ মােন কী?
এটাচড বােথর আবার মােন কী? রুম সংযুক্ত বাথ।
তা আিম বুেঝিছ।
তাহেল?
েমেয়েদর কােছ এটাচড বােথর অন্যরকম একটা অর্থ আেছ। মােন কথাটা
অন্যরকেমর ইঙ্িগত বহন কের।
জয় হাসল। আিম েসই অর্েথ বিলিন।
তাহেল েকান অর্েথ বেলেছন?
আিম আসেল আমােদর বািড়র অবস্থাটা েতামােক েবাঝােত েচেয়িছ। আমার রুেমর

অবস্থাটা েবাঝােত েচেয়িছ। তুিম যিদ এখােন আস েতামার েকানও রকেমর অসুিবধা
হেব না, এটা েবাঝােত েচেয়িছ। তাছাড়া বাথরুম িজিনসটা মানুেষর জন্য অত্যন্ত
জরুরী।
জেয়র কথা বলার ধরেন িমলার মেন হেলা অিত সরল ভঙ্িগেত কথাগুেলা েস বেলেছ।
এই ধরেনর মানুষেদর চািলয়ািত কম থােক।
তাহেল িমলা এখন কী করেব?
যােব জেয়র ওখােন?
এখন এগােরাটা বােজ। এখান েথেক স্কুটাের উত্তরায় েযেত চল্িলশ পঁয়তাল্িলশ
িমিনট লাগেব। অর্থাৎ সবিমেল প্রায় বােরাটা। বািড়েত েস বেল এেসেছ িতনটায়
িফরেব। তার মােন উত্তরা েথেক তােক আবার স্কুটাের চড়েত হেব দুেটার িদেক।
সবিমেল ঘণ্টা দুেয়ক জেয়র সঙ্েগ কাটােনা যােব। মন্দ কী! তাছাড়া জেয়র
পরীক্ষাটাও আজ েস িনেয় েফলেত পারেব।
িমলা বলল, আসেত পাির, িকন্তু আমার দুএকটা শর্ত আেছ।
জয় হাসল। শর্তগুেলা আিম জািন।
বলুন েতা।
তুিম বেলা।
বেলই বলল, না না তুিম বেলা না। তুিম েটিলেফােনর েদাকান েথেক েফান কেরছ।
িনশ্চয় েদাকােন েলাজন আেছ। তারা শুেন েফলেব।

সঙ্েগ সঙ্েগ িজভ কাটল িমলা। আড়েচােখ েদাকােনর েলাকজন েদেখ িনেয় বলল,
িঠক বেলেছন। আপিন খুব সার্ফ। তাহেল আপিনই বেল িদন না কী বলেত চাইিছ
আিম।
বলেত চাইছ, একা একিট রুেম েপেয় আিম েযন েতামার সঙ্েগ েকানও অেশাভন
আচরণ না কির, েতামার হাত টাত না ধির, চুমু খাওয়ার েচষ্টা না কির।
অথবা তারেচও েবিশ িকছু…। কথা েশষ করল না িমলা।
জয় বলল, আিম অত খারাপ েলাক নই। তুিম না চাইেল জীবেনও েতামােক স্পর্শ
করব না আিম।
সুিমেকও িক এভােবই বেলেছন?
কথা অন্যিদেক েঘারাল জয়। তার আেগ বেলা, তুিম িক আসেব? যিদ আস তাহেল
আর সময় নষ্ট কেরা না। আর যিদ না আস তাহেল যতক্ষণ ইচ্েছ েটিলেফােন কথা
বলেত পার, আমার েকানও অসুিবধা েনই।
সামান্য সময় কী ভাবল িমলা তারপর বলল, আিম আসিছ। বািড়র িঠকানাটা বলুন।
জয় িঠকানা বলল। েলােকশান বুিঝেয় িদল।

কাল রােত কী হেয়িছল
কাল রােত কী হেয়িছল?
সত্িয িক েকউ ঢুেকিছল আমার রুেম! নািক পুেরা ব্যাপারটাই ঘেটিছল স্বপ্েন!
অবেচতন মেন!

িকন্তু স্বপ্েন এই ধরেনর অনুভূিত হয় কী কের?
স্বপ্েন যিদ েকউ আমার হাত ধের, বাস্তেব িক েসই হাত ধরা েটর পাব আিম!
এমন িক হয়?
তাহেল ব্যাপারটা আসেল কী?
েকানও অশরীরী ঘটনা!
িকন্তু ওসেব েয আমার একদম িবশ্বাস েনই! ভূত প্েরত আিম মািনই না। কত
ভূেতর গল্প পেড়িছ, হরর মুিভ েদেখিছ, েদখেত েদখেত ঘুিমেয় পেড়িছ। কই
েকানওিদন েতা এই ধরেনর অনুভূিত হয়িন!
কাল রােতর ঘটনাটা মা বাবা ভাইয়া েকউ িবশ্বাস কেরিন। ইেলকট্িরিসিটর
ব্যাপারটা পিরষ্কার না হেল হয়েতা িকছুটা িবশ্বাস করেতা।
িকন্তু সুিম তার িনেজর কােছ একদম পিরষ্কার। ব্যাপারটা সত্িয ঘেটিছল। প্রথেম
পােয় সুরসুির, তারপর নািভমূেল, গােল গলায়। সবেচ’ আশ্চর্েযর কথা হচ্েছ
পারিফউেমর গন্ধ। এবং গন্ধটা পিরিচত। ওয়ান ম্যান েশা।
স্বপ্েন িক কখনও পারিফউেমর গন্ধ পাওয়া যায়!
িনেজর রুেমর জানালার সামেন বেস এসব ভাবেছ সুিম। জানালার পর্দা সরােনা। এই
জানালা েথেক পােশর বািড়র গাছপালার ফাঁক েফাকর িদেয় পশ্িচেমর আকাশ িকছুটা
েদখা যায়। সকাল এগারটার েরােদলা আকাশ আজ অন্যরকম লাগেছ।
এই আকােশর িদেক তািকেয় হঠাৎ কেরই সুিমর এক কাপ চা েখেত ইচ্েছ করল।

নূরজাহান বুয়ােক ডাকল েস। চা িদেত বলল।
মিত বড় হেয় েগেছ তারপরও নূরজাহানেক েতমন বয়স্ক লােগ না। বািড়র কােজর
বুয়া েস িঠকই, েছেল িনেয় িবধবা হেয়েছ পাঁচ সাত বছর আেগ তারপরও িফগার েবশ
সুন্দর নূরজাহােনর, েচহারায় কমনীয়তা আেছ। চাইেল এখনও িবেয়শািদ আবার
করেত পাের েস। িকন্তু েসই মেনাভাব নূরজাহােনর একদম েনই। েস আেছ এই বািড়র
কাজ িনেয়। কােজ ফাঁিকজুিক কােক বেল একদম েবােঝ না। চলােফরা উচ্ছল
িকেশারীর মেতা।
চার পাঁচ িমিনেটর মধ্েয নীচতলার িকেচন েথেক সুিমর জন্য চা কের িনেয় এল
নূরজাহান। িকন্তু চােয়র কাপ সুিমর হােত িদেয় সঙ্েগ সঙ্েগ েবরুল না, দাঁিড়েয়
রইল।
চােয় চুমুক িদেয় সুিম বলল, কী হেলা, দাঁিড়েয় আছ েয?
আপনার সঙ্েগ একটু কথা বলব।
কী কথা?
কাইল রাইেত কী হইেছ?
তুিম শুনেল কার কােছ?
মিত বলল।
ও শুনেলা কার কােছ?
তা আিম জািন না।

কী বলল েস?
কইেলা রাইেত বেল আপেন ভয় পাইেছন?
চােয় চুমুক িদেয় উদাস হল সুিম। হ্যাঁ।
িকেসর ভয়? ভূেতর?
ব্যাপারটা েভৗিতক। িকন্তু ভূেত আিম িবশ্বাস কির না।
হইিছল িক েসইটা আমাের বেলন।
েতামােক বেল কী হেব?
সমস্যাটা মেন হয় আিম বুঝুম।
ভুরু কুঁচেক নূরজাহােনর িদেক তাকাল সুিম। আমার সমস্যা তুিম বুঝেব কী কের?
নূরজাহান হাসল। আিমও েতা মাইয়া মানুষ!
েমেয়মানুেষর সঙ্েগ েভৗিতক ব্যাপােরর কী সম্পর্ক?
সম্পর্ক আেছ। আপিন আমাের বেলন।
েতামার এখন েকানও কাজ েনই?

না। সব কাজ েশষ। দুপুেরর রান্না হইয়া েগেছ। িনেজর েগাসলটা খািল বািক আেছ
আমার। েসইটা পের করুম।
নূরজাহােনর কথা বলার ভঙ্িগটা সব সময়ই ভাল লােগ সুিমর। এখনও লাগল।
চা েশষ কের কাপটা নূরজাহােনর হােত িদেয় বলল, বস।
সঙ্েগ সঙ্েগ েমেঝেত বসল নূরজাহান।
পুেরা ঘটনাটা নূরজাহানেক বলল সুিম।
শুেন তীক্ষ্মেচােখ সুিমর মুেখর িদেক তাকাল নূরজাহান। এইটা েতা বড় আজব
কাণ্ড। এই বািড়র আেশপােশ েতা খারাপ িজিনস িকছু নাই।
সুিম অবাক হেলা। খারাপ িজিনস মােন?
যুবতী েমেয়েদর সঙ্েগ এই ধরেনর কাণ্ড কের বদজীেন।
বদজীন কথাটা শুেন সুিম একটু নেড়চেড় বসল। বদজীন ব্যাপারটা কী?
খারাপ জীন। জীন হইল দুই রকম। ভাল জীন আর খারাপ জীন। খারাপ জীনগুিলের
বেল বদজীন। মানুেষর মধ্েয েযমুন ভাল মানুষ আর খারাপ মানুষ আেছ, জীেনর
মধ্েযও েতমন আেছ। ভাল জীনরা মানুেষর উপকার কের আর বদজীনগুিল অিনষ্ট
কের।
একটা একটা কের বল। ভাল জীনরা কী ধরেনর উপকার কের মানুেষর?

বহুত রকেমর উপকার কের। তারা থােকন পরেহজগার মানুেষর লেগ। কােমল দরেবশ
পীর ফিকেরর লেগ। ভাল জীন িদয়া মানুেষর অসুখ িবসুখ সারায়া েদন পীর ফিকররা।
ধন সম্পত্িত েটকা পয়সাও েজাগাড় কইরা েদয় ভাল জীেন। পেথর ফিকরের রাজা
বাদশা বানাইয়া েদয়। বহুত ঘটনা আেছ এই রকম। ভাল জীন যিদ েকানও মানুেষর
উপের আছড় কের, তাের তারা আর েদশ েগরােম রােখ না। িনেজগ েদেশ লইয়া যায়।
জীনেদর েদশ েকাথায়?
পিরস্থােন।
পিরস্থান েতা শুেনিছ পিরেদর েদশ।
নূরজাহান হাসল। জ্বীন আর পির েতা একই। পুরুষরা হইল জীন, েমেয়রা হইল পির।
ভূত আর েপত্িনর মতন। পুরুষ ভূতগুিল ভূত, েমেয়গুিল েপত্িন।
এসব আিম জািন।
জােনােনর েতা কথাই। এইসব কথা েক না জােন! ভাল জীনরা েয তাগ পছন্েদর
মানুষের েদশ েগরােম রােখ না এমুন একটা ঘটনা আমগ েগরােম ঘটিছল।
সুিম অবাক হেলা। তাই নািক?
হ। বলুম ঘটনাটা?
বেলা।
আমাগ েগরােম একজন দরেবশ আিছল। খােলক দরেবশ। দরেবশ সােব যখন েছাট,

একিদন দুপুরেবলা ঘের ঘুমাইয়া রইেছ, পােকর ঘের তার মায় রানেত বইেছ, হঠাৎ
কইরা মার মনডা েকমুন কইরা উঠল। েপালার মুখটা েদখেনর েলইগা পাগল হইয়া
েগল। েপালা েযই ঘের শুইয়া রইেছ েদৗড়াইয়া েসই ঘের চইলা আসেলা। আইসা েদেখ
ঘুমন্ত অবস্থায় েপালা তার শূন্েয ভাইসা রইেছ। ভাইসা ভাইসা আস্েত আস্েত
দরজার িদেক যাইতােছ। এই অবস্থা েদইখা মায় েতা এেকবাের পাগল হইয়া েগেছ।
দুইহােত েপালাের জড়াইয়া ধরেছ। বাজান, কই যাস তুই? এই অবস্থায় তুই কই যাস?
তখন গােয়িব আওয়াজ হইল, দুিনয়া বড় বদ জায়গা। খােলকের এখােন রাখুম না। এই
আওয়াজ শুইনা মায় দুইহােত বুেক জড়াইয়া ধরল শূন্েয ভাইসা থাকা েপালা। কইেলা,
না না,
আমার বুেকর ধন আপেনরা িনেত পারেবন না। তারপর খােলক দরেবশের তারা।
রাইখা যায়। তয় েযই জীেন তাের িনেত চাইিছল েসই জীনটা সারাজীবনই দরেবশ
সােবর লেগ আিছল।
ঘটনাটা েয খুব আেলািড়ত করল সুিমেক েতমন নয়। তবু েস বলল, তার মােন এরা
হচ্েছ ভাল জীন?
হ।
এবার তাহেল একটা বদজীেনর ঘটনাও বল।
তার আেগ খােলক দরেবেশর ঘটনাটা েশষ কির।
কেরা।
তারপর হঠাৎ কেরই েযন বািড়র পিরস্িথিতটা বুঝেত চাইল সুিম। তুিম েয এখােন,
নীচতলায় েক?
মিত আেছ।

মার েচম্বার লক করা েতা?
হ। নীেচর ঘরদুয়ার েববাকই বন্ধ।
বাবা েবিরেয়েছ কখন?
আম্মার লেগই েগেছ। আম্মাের েকােট নামাইয়া িদয়া িসিট করেপােরশান না কই বেল
যাইব।
বুেঝিছ, বািড়র ট্যাক্েসর ব্যাপাের কী ঝােমলা হেয়েছ। ভাইয়া িক আেগ েবিরেয়েছ?
না। েস বাইর হইেছ পের।
নীেচ মিত আেছ েতা? েচার েটার ঢুেক যােব না েতা?
না। আপিন িনশ্িচন্ত থােকন।
সুিম জানালার িদেক তাকাল। পােশর বািড় েপয়ারা গােছ দুেটা শািলক বেস আেছ। এত
চুপচাপ শািলক সাধারণত থােক না। িকন্তু এই শািলক দুেটা আেছ।
পািখ দুেটার িদেক তািকেয় েবশ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুিমর।
নূরজাহান বলল, খােলক দরেবেশর ঘটনাটা েশষ করুম?
নূরজাহােনর িদেক তাকাল না সুিম। বলল, হ্যাঁ।

দরেবশ সাব সারাজীবন নীল রংেয়র একখান কাপড় পরেতন। মাইয়া েলােকর শািড়র
মতন কাপড়। ওই এক কাপেড় পুরা শইল ঢাইকা রাখেতন। নীল কাপড় ছাড়া পরেতন
না। খািল িসগ্েরট খাইেতন। েতমুন কথাবার্তা মানুেষর লেগ বলেতন না। রাস্তা িদয়া
হাঁটেত হাঁটেত িবড় িবড় কইরা কথা কইেতন, হাসেতন। তাগ বািড় িথকা পদ্ম আিছল
কােছ। েজাসনা রাইেত পদ্মার তীের িগয়া বইসা থাকেতন, একলা একলা কথা
কইেতন। আসেল েতা একলা কথা কইেতন না! কইেতন েতা জীনগ লেগ!
শীতকােলও িক ওই একই কাপড় পের থাকেতন?
হ। শীত গরম আিছল না তার।
িবেয় শািদ কেরনিন?
একথা শুেন উফুল্ল হেলা নূরজাহান। এই ঘটনাটাই আপেনের কইেত চাইতািছ।
বেলা।
বেয়সকােল িবয়া িঠক হইল দরেবশ সােবর। িবয়ার আেগর িদন বউের সােপ কাটল।
মােন? মারা েগেলন মিহলা?
হ। তারপর সারাজীবন দরেবশ সাব আর িবয়া কেরন নাই। মানুেষ কয় তার লেগর
জীেনই বেল সােপর রূপ ধইরা তার বউের কাটেছ।
েকন?
দরেবশ সােব িবয়া করুক, সংসার ধর্ম করুক এইটা জীেনরা চায় নাই।

কারণটা কী?
আল্লায়ই জােন। মেন হয় তারা এই দুিনয়ােত দরেবশ সাবের েবিশিদন রাখেত চায়
নাই। দরেবশ সােব যিদ িবয়াশািদ কইরা সংসার ধর্ম কের, যিদ তার বউ েপালাপান
থােক তয় দুিনয়ার মায়া বাইড়া যাইব, েবাধহয় এইসব িচন্তা করেছ জীেন।
তাহেল িতিন িক কম বয়েস মারা যান?
খুব কম বয়েস না। তয় এসব কােমল দরেবশরা েতা মেরন না। তারা শিরল বদলান।
শরীর বদলােনা মােন?
এক শিরল ছাইড়া আেরক শিরল েনন। েসই শিরল িনয়া পিরস্থােন চইলা যান। দরেবশ
সােবর জীনরাও তাের পিরস্থােন িনয়া েগেছ।
ঘটনাগুেলা শুনেত ভালই লাগল সুিমর। কালরাত েথেক অন্যরকম হেয় থাকা মন
েকমন েযন বদলােলা। হালকা হেয় েগল।
নূরজাহােনর িদেক তািকেয় সুিম বলল, এবার বদজীেনর কথা বল। যুবতী েমেয়েদর
সঙ্েগ বদজীেনর কী সম্পর্ক, বল।
নূরজাহান একটু নেড়চেড় বসল। বদজীনগুিল যুবতী মাইয়াগ খুব জ্বালায়। েদশ
েগরােম েশােনন না, অমুেকর বউের ভূেত ধরেছ, তমুেকর যুবতী মাইয়াের ভূেত ধরেছ,
অল্প বয়েস িবধবা হইয়া আেছ েকউ, তাের ধরেছ।
ভূত আর বদজীন কী এক নািক?
একই। েকউ বেল ভূত, েকউ বেল বদজীন। আসেল সব খারাপ িজিনসই ভূত। েশােনন

না, খারাপ মানুষের অেনেক বেল ভূত। খারাপ েমেয়ের বেল েপত্িন।
সুিম হাসল। বুেঝিছ।
সুিমেক হাসেত েদেখ নূরজাহানও হাসল। এইবার আপেনের একটা বদজীেনর ঘটনা
কই। আমগ েগরােম িশিরন নােম একটা মাইয়া আিছল। পাড়া েবড়াইনা মাইয়া। িনেজগ
বািড়েত থােকই না। এই বািড়ত যায়, ওই বািড়ত যায়। িদন েদাফর মােন না, রাইত
িবরাইত মােন না। যখন েযখােন মন চায় চইলা যায়। বয়স হইয়া েগেছ িকন্তু গিরব মা
বােপ িবয়া িদেত পাের না। িশিরেনর শিরল স্বাস্থ্য খুব ভাল। এই ধরেনর মাইয়াগ
পুরুষ েপালারা খুব পছন্দ কের। িকন্তু িশিরেনর স্বভাব চিরত্র খারাপ না। নষ্ট
মাইয়া না েস। িশিরেনর সই আিছল কাজল নােম আর একটা মাইয়া। কাজেলর িবয়া
হইয়া েগেছ। শ্বশুরবািড় থােক েস। যখন িনেজগ েগরােম আসেতা, কাজলের িশিরন
িনেজর দুঃেখর কথা কইেতা।
কী দুঃখ?
িবয়া না হওেনর দুঃখ।
বেলই মুখ িটেপ হাসল নূরজাহান।
তার হািস েখয়াল করল সুিম। বলল, হাসছ েকন?
ওই েয িবয়া না হওেনর দুঃখ কথাটা কইলাম, কইয়া িনেজরই হািস পাইল। আপেন
েতা যুবতী মাইয়া, িবয়া না হওেনর দুঃখ আপেন েবাঝেবন।
কথাটা আসেল বুঝল না সুিম। অবাক েচােখ নূরজাহােনর মুেখর িদেক তাকাল। আিম
িকন্তু বুিঝিন।
না বুঝেল ঘটনাটা েশােনন, পের বুঝেবন।

িঠক আেছ। বল।
সইর লেগ িবয়া না হওেনর দুঃেখর কথা কয় িশিরন, শুইনা সইেয় কয়, হ েলা সই,
িবয়া হওেনর পর, স্বামীর লেগ থাকেনর পর আিম িচন্তাই করেত পাির না স্বামী
ছাড়া যুবিত মাইয়ারা থােক েকমেন! সইেয়র এই কথাটা তারপর িথকা খািল মাথায়
েঘারেতা িশিরেনর। রাইেত ঘুমাইেত পারেতা না। এই সময় একিদন বদজীেন ধরল
িশিরনের।
েকাথায় ধরল, কীভােব?
আেগ েশােনন না ঘটনা। একিদন সন্ধ্যা বইসা যাওয়ার পর বািড়ত আইসা পাগলামী
শুরু করল িশিরন। উল্টাপাল্টা কথা কয়, কাপড় েচাপড় খুইলা ফালায়। বািড়র
মুরব্িবরা কইেলা, িশিরনের ভূেত ধরেছ। ভূত ছাড়ান লাগেবা। ভূত না। ছাড়াইেল এই
মাইয়া ভাল হইব না। আমগ পােশর েগরােম বদর নােম একজন ফিকর আেছ। তার
কাম হইল ভূত ছাড়ান। পাঁচ েটকা িনয়া, দুইিতন িদন েচষ্টা কইরা েস ভূত ছাড়ায়।
বদরের খবর েদওয়া হইল। পরিদন সন্ধ্যায় বদর আইেলা িশিরেনর ভূত ছাড়াইেত।
বদর ফিকরমানুষ হইেল কী হইব, েদখেত তাগড়া জুয়ান। বদরের েদইখাই পাগলািম
শুরু করল িশিরন। কাপড় েচাপড় খুইলা ফালাইেত চাইল। িশিরেনর েচােখর িদেক চাইয়া
বদর কইল, তের আিম িচনা ফালাইিছ। পুব পাড়ার বাঁশঝােড় থাকছ তুই। তর মতন
বদজীন আিম অেনক ছাড়াইিছ। খাড়া আইজই তর খবর লইতািছ। তারপর িশিরেনর
মাের বদর কইল, ঘর আন্ধার কেরন। তারবােদ আপেনরা েববাকেত বাইের যান।
িশিরেনর। বদজীন আিম ছাড়াইতািছ। েযই কথা েসই কাজ। সবাই ঘর িথকা বাইর
হইয়া েগল। িভতর িথকা দরজার িখল লাগাইয়া িদল বদর ফিকর। বািড়র উঠােন
েলাকজন সব খাড়াইয়া রইেছ আর বন্ধ ঘের িশিরেনর বদজীন ছাড়াইতােছ ফিকের।
মােঝ মােঝ শুনা যায় বদজীনের গািলগালাজ করতােছ ফিকের আর িশিরন
েগাঙাইতােছ। এইভােব ঘণ্টাখােনক। তারপর েদখা েগল িশিরন েবহুেশর মেতা
ঘুমাইতােছ। েসই রাইেত পাগলািম আর করল না। ফিকর বইলা েগল এইভােব িতন
সন্ধ্যা ছাড়াইেত হইব নাইেল িশিরনের পুরাপুির ছাইড়া যাইব না বদজীেন। তারপর
িদন সারািদন ভাল রইল িশিরন, িবকােলর িদেক একটু একটু পাগলািম শুরু করল।
বদর ফিকর আসেলা সন্ধ্যােবলা। আবার আন্ধার ঘের ভূত ছাড়াইল। িতনিদন পর
পুরাপুির ভাল িশিরন।

সুিমর খুবই অবাক লাগিছল। বলল, সত্িয?
নূরজাহান হাসল। আসল ঘটনাটা আেগ েশােনন।
আসল ঘটনা আবার কী? সব েতা বেলই েফলেল!
বিল নাই। েশােনন। েদড় দুই মােসর মাথায় িশিরন একিদন বিম করেত লাগল।
শুেন চমকাল সুিম। কী?
হ। েবদম বিম।
েকন?
েবােঝন নাই আপেন?
না।
িশিরন েপায়ািত হইয়া েগেছ।
তাই নািক? কীভােব?
নূরজাহান আবার হাসল। আপেন অহনও অেনক িকছু েবােঝন না। এইডা েতা খুব
েসাজা ব্যাপার। আন্ধার ঘের তাগড়া জুয়ান বদর ফিকর িশিরেনর বদজীন ছাড়াইেছ
েকমেন? পর পর িতনিদন?

সঙ্েগ সঙ্েগ ব্যাপারটা বুেঝ েগল সুিম। শরীেরর েভতর েকমন একটা অনুভূিত হেলা
তার। এেকবােরই অেচনা এক অনুভূিত। ফ্যাল ফ্যাল কের নূরজাহােনর মুেখর িদেক
তািকেয় রইল েস।
নূরজাহান বলল, এইবার আপেনের আসল কথাটা কই। দুিনয়ােত বদজীন ভূত েপত্িন
পির এইসব আেছ িক নাই েকউ জােন না। তেব মাইয়া মানুেষর শিরেল আর মেন েয
একটা কইরা বদজীন আেছ এইডা েববাক মাইয়া মাইনেষই জােন। যুবতী হইয়া
উঠেনর পরই বদজীনটা িবরক্ত শুরু কের। েসই বদজীনের েকউ েকউ দমাইয়া রাখেত
পাের, েকউ েকউ পাের না। যারা না পাের তাগ নানান পেদর অসুিবধা েদখা েদয়। তয়
িবয়া হইয়া েগেল, স্বামীর লেগ থাকেত শুরু করেল বদজীেন আর িবরক্ত কের না।
নূরজাহােনর কথার অর্থ পিরষ্কার বুঝল সুিম।
িকন্তু তার সমস্যাটা িক ওরকম?
নূরজাহান বলল, আমার মেন হয় মেনর বদজীেন আপেনের িবরক্ত করেত শুরু
করেছ।
এখন তাহেল কী করা উিচত আমার?
বলব?
হ্যাঁ।
রাগ করেবন না েতা?
না।

আপেনর িবয়া হইয়া যাওন উিচত।
িকন্তু তুিম যা বলছ ওই ধরেনর সমস্যা আমার েনই।
আেছ। আপেন বুঝেত পারেছন না।
এবার অন্য একটা কথা মেন পড়ল সুিমর। বলল, তাহেল কথা শুরুর প্রথম িদেক তুিম
েয বেলিছেল এই এলাকায় নািক বদজীন েনই, থাকেল তুিম েটর েপেত না কী েযন!
েসই কথাটার অর্থ কী?
নূরজাহান আবার হাসল। ওই কথার েকানও অর্থ নাই। এমিনেতই বলিছলাম। অর্থ
ছাড়াও কত কথা আমরা কই।
আমার মেন হয় তুিম িমথ্েয বলছ।
েকমুন?
আসেল আমার সঙ্েগ অেনকক্ষণ গল্প করার জন্য, অথবা কালরােত কী হেয়েছ
এসব জানার জন্য ওইসব বদজীন ইত্যািদর কথা বেল আমার মেনােযাগ আকর্ষণ
করার েচষ্টা কেরছ।
নূরজাহান হাসল। িঠকই বলেছন।
তারপর উঠল। যাই। অেনক কথা কইলাম আপেনর লেগ। তয় যা কইলাম েববাকই
সত্য। মাইয়া মানুেষর শিরল আর মেনই থােক বদজীন। এই বদজীন ছাড়ােনর
একমাত্র পথ হইল িবয়া।
িকন্তু তুিম েতা বেলছ িববািহত েমেয়েদরেকও বদজীেন ধের!

হ ধের! কখন ধের জােনন?
কখন?
যখন নতুন নতুন িবয়া হয় েমেয়গ, দুই চাইরিদন স্বামীর লেগ থােক। তারপর েদখা
েগল বউ রাইখা স্বামী চইলা েগেছ দূের। দুই চাইর ছয়মাস একবছর স্বামী িফের না,
এই পেদর েমেয়গও বদজীেন ধের।
বেল নূরজাহান আর দাঁড়াল না।
নূরজাহান চেল যাওয়ার পর শুধুই জেয়র কথা মেন পড়েত লাগল সুিমর।

জয়েদর বািড়েত েপৗঁছেত
জয়েদর বািড়েত েপৗঁছেত িঠক পঞ্চাশ িমিনট লাগল।
েতমন খুঁজেতও হয়িন বািড়। একবােরই পাওয়া েগল।
স্কুটার েথেক েনেম জয়েক েদখেত েপল িমলা। েগেটর কােছ দাঁিড়েয় আেছ। েফেডড
িজনেসর লুজ ধরেনর িজনস পরা, আকািশ রংেয়র িটশার্ট। বাঁহােত সুন্দর েবল্েটর
ঘিড়। পােয় সুন্দর স্যান্েডলসু। সকালেবলা েগাসল, েসভ এসব েসের েবরুবার ফেল
েবশ ফ্েরস লাগেছ তােক।
জয়েক েদেখ খুব ভাল লাগল িমলার। মেন হেলা এই মানুেষর ওপর সর্বান্তকরেণ
িনর্ভর করা যায়। এই মানুষ কারও েকানও ক্ষিত করেত পাের না।
মনটা আশ্চর্য এক ভাল লাগায় ভের েগল তার।

িমলােক েদেখই স্কুটােরর সামেন এিগেয় এেসেছ জয়। সঙ্েগ সঙ্েগ তার গা েথেক
চমৎকার একটা পারিফউেমর গন্ধ এেলা। এই গন্েধ মুহূর্েতর জন্য কী রকম েযন
িদেশহারা হেলা িমলা। অপলক েচােখ জেয়র মুেখর িদেক তািকেয় রইল েস।
িমলােক এভােব তািকেয় থাকেত েদেখ হাসল জয়। কী হেলা? নামেব না?
িমলা থতমত েখল। তারপর লাজুক হাসল। নামব না েকন?
েকােলর ওপর কেলেজর ব্যাগ। ব্যাগ িনেয় নামল েস।
জয় বলল, আিম একটা কাজ করেত চাই। তুিম িক রাগ করেব?
জেয়র েচােখর িদেক তািকেয় িমলা বলল, হ্যাঁ খুবই রাগ করব।
কথাটা না শুেনই বলছ?
বুেঝ েগিছ কী করেত চাইেছন আপিন।
বেলা েতা?
স্কুটার ভাড়াটা িদেয় িদেত চাইেছন।
জয় হাসল। হ্যাঁ।
েকন আপিন েদেবন?

বেলই ব্যােগর েভতর েথেক েছাট্ট পার্স েবর করল িমলা। একটা পঞ্চাশ টাকা আর
একটা দশ টাকার েনাট স্কুটারঅলােক িদল। তারপর জেয়র িদেক। তাকাল। চলুন।
িমলােক িনেয় িনেজর রুেম চেল এল জয়।
বািড়র েভতের নানা রকেমর িজিনসপত্র ছড়ােনা। েলবার ওস্তাগাররা আসেছ,
যাচ্েছ। ঠুকুর ঠাকুর শব্দ হচ্েছ। বাইের েথেক েবশ একটা হযবরল অবস্থা। িকন্তু
জেয়র রুেম বলেত েগেল েতমন েকানও শব্দই আসেছ না। েবশ িছমছাম সুন্দর রুম।
িসঙ্েগল খাট পাতা। নরম েফােমর ওপর আড়ংেয়র েবডকাভার। িবছানার একপােশ
েবডসাইট েটিবল। তােত জেয়র েমাবাইল েসটটা পেড় আেছ। দুিতনিট পত্িরকা, সুন্দর
একটা েটিবল ল্যাম্প। এক পােশ েদয়ােলর সঙ্েগ দুেটা েবেতর েসাফা, েছাট্ট িটপয়।
আেরক পােশ ওয়ার্ডেরাব। তার ওপর েচৗদ্দইঞ্িচ সিন েটিলিভশন। একটা
ক্িরস্টােলর ফ্লাওয়ারভাস, েছাট্ট একটা েটপ েরকর্ডার, কেয়কটা অিডও
ক্যােসট, দুিতনিট পারিফউম, রুম স্প্ের। সবিমেল অত্যন্ত রুিচকর একটা পিরেবশ।
জয়েক েগেটর সামেন েদেখ েযমন ভাল েলেগিছল িমলার, এখন এই রুেম ঢুেকও েতমন
ভাল লাগল। রুম ভের আেছ এয়ার ফ্েরসনােরর গন্েধ।
িমলা মুগ্ধ গলায় বলল, খুব সুন্দর রুম।
জয় হাসল। আমার মেতাই।
মােন?
তুিম একিদন বেলছ আিমও সুন্দর।
না তা বিলিন। বেলিছ, ব্যক্িতত্ববান।
ব্যক্িতত্বই েতা মানুষেক সুন্দর কের।

তা িঠক। েসই অর্েথ আপিন সুন্দর।
ব্যাগটা এক েসাফায় েরেখ পােশর েসাফায় বসল িমলা। এবার বলুন েতা স্কুটার
ভাড়াটা আপিন েকন িদেত চাইিছেলন?
েতমন েকানও কারণ েনই। ভদ্রতা।
িকেসর ভদ্রতা?
আমােদর ফ্যািমিলর িকছু িনজস্ব িনয়ম আেছ। আমােদর বািড়েত েকউ এেল, যিদ
িরকশা িকংবা স্কুটাের আেস, আমরা েচষ্টা কির তােদর আসা যাওয়ার ভাড়াটা িদেয়
িদেত। যিদও েবিশর ভাগ সময়ই েকউ িনেত চায় না।
চাইেব েকন? েকউ যিদ কারও কােছ আেস, যার কােছ আসেব তার কােছ েথেক
পথখরচা েনেব নািক!
তা িঠক। তবু আমরা অফার কির।
আমার ক্েষত্ের আর কখনও করেবন না।
তা করব না। তেব কথাটা শুেন খুব খুিশ হলাম।
এেত খুিশ হওয়ার কী হেলা?
খুিশ হচ্িছ এই কারেণ েয আজেকর পরও তুিম আমার কােছ আসেব।

েচাখ তুেল জেয়র মুেখর িদেক তাকাল িমলা। তার মােন কী? আপিন িক আজ এমন
েকানও ব্যবহার করেবন যার ফেল আিম আর কখনও এখােন আসব না?
জয় হাসল। ধুঁৎ। তুিম সব সময় এসব ভাব েকন? েতামার কথা শুেন আমার ভাল
েলেগেছ েয তুিম আমার কােছ, এখােন, আিম ডাকেলই আসেব।
আপিন না ডাকেলও আসেত পাির।
কথাটা আিম এসব েভেবই বেলিছ।
িমলা েয েসাফাটায় ব্যাগ েরেখেছ, েসই েসাফার সামেন এেস দাঁড়াল জয়। সঙ্েগ সঙ্েগ
ব্যাগটা েসাফার পােশ নািমেয় রাখল িমলা। বসুন।
জয় বসল। েতামার েকানও অসুিবধা হয়িন েতা?
িকেসর অসুিবধা?
এখােন আসেত?
না।
মােন স্কুটার পাওয়া, বািড় খুঁেজ পাওয়া।
েকাথাও েকানও অসুিবধা হয়িন।
গুড।

বেলই উেঠ দাঁড়াল জয়।
িমলা অবাক হেলা। কী হেলা, উঠেলন েকন?
পাশাপািশ বসেত ভাল লাগেছ না।
েকন?
েতামার মুখটা েদখেত পাচ্িছ না। প্িরয় মানুষ সামেন থাকেল তার মুখ না েদখেত
েপেল আমার খুব অস্িথর লােগ।
জয় িবছানায় বসল। িমলার মুেখামুিখ। এবার েতামােক খুব ভাল েদখেত পাচ্িছ।
িমলা হাসল। েকমন লাগেছ আমােক?
েপইল লাগেছ।
তাই নািক?
হ্যাঁ। েতামার েবাধহয় রােত ভাল ঘুম হয়িন।
িঠকই বেলেছন। ঘুমটা খুব ভাল হয়িন।
েকন?
জািন না।

আমার কথা েভেবছ?
ইস, আপনার কথা ভাববার কী এমন েঠকা পেড়েছ আমার?
সত্িয ভাবিন?
না।
তাহেল আজ এেল েকন?
মুন্িনেক না েপেয় েভেবিছ।
তার মােন একজনেক না েপেয় আেরকজেনর কথা েভেবছ?
মুন্িন িকন্তু েমেয়।
তা আিম জািন। কারণ আজ পর্যন্ত মুন্িন নােম েকানও েছেল আিম েদিখিন।
েছেলেদর নাম হয় মুন্না।
মুন্না িকন্তু েমেয়েদরও নাম হয়।
তাই নািক?
হ্যাঁ, মুন্না নােমর একিট েমেয়েক আিম িচিন।

েকাথায় থােক?
আেমিরকায়। আেগ আমােদর এলাকায় থাকত।
িবেয় হেয় েগেছ? হাজব্যান্েডর সঙ্েগ থােক আেমিরকায়?
না পড়েত েগেছ।
বাহ্, ভাল েতা।
তারপর জয় বলল, তুিম িক বাথরুেম যােব?
িমলা হাসল। েকন আিম হঠাৎ বাথরুেম যাব? আর আপিন এত বাথরুম বাথরুম কেরন
েকন?
জয়ও হাসল। আসেল েতামােক খুব েপইল লাগেছ। এমিনেতই রােত ঘুেমাওিন তার
ওপর স্কুটার জার্িন। বাথরুেম িগেয় হাতমুখ ধুেয় ফ্েরস হও, ভাল লাগেব।
বাথরুেম যাওয়ার দরকারও িছল িমলার। জেয়র কথা শুেন উঠল েস। ফ্েরস হেয় এল।
জয় মুগ্ধ গলায় বলল, এবার সত্িয েতামােক সুন্দর লাগেছ।
িমলা কপট রাগ েদখাল। হেয়েছ, আর পটােত হেব না।
নতুন কের পটাবার িকছু েনই।

তারমােন পিটেয় েফেলেছন?
অবশ্যই। নয়েতা তুিম এখােন আসেত?
িমলা কথা বলল না। আেগর জায়গায় বসল। আপিন এত বাথরুম বাথরুম েকন
করিছেলন আিম বুঝেত েপেরিছ।
েকন বল েতা?
বাথরুমটা আমােক েদখােত েচেয়েছন। েচেয়েছন আিম েযন আপনার বাথরুেমর
প্রশংসা কির। প্রশংসা আিম করিছ। বাথরুমটা সত্িয সুন্দর।
ধন্যবাদ। িকন্তু এই উদ্েদশ্য িনেয় আিম বিলিন।
সঙ্েগ সঙ্েগ গা এিলেয় বসল িমলা। আিম আজ েকন এেসিছ জােনন?
জািন।
েকন বলুন েতা?
আমার সঙ্েগ প্েরম করেত।
জ্বী না, আপনার সঙ্েগ প্েরম আিম করব না।
েকন?

আেগ একিট প্েরম আপিন কেরেছন। এবং আমারই
েসেকন্ডহ্যান্ড প্েরিমেকর সঙ্েগ প্েরম আিম করব না।

বান্ধবীর

সঙ্েগ।

তাহেল েতা আমার খুব লস হেয় েগল।
কী রকম?
েতামার বান্ধবীেকও হারালাম, েতামােকও হারালাম।
িকন্তু আমার বান্ধবীর সঙ্েগ এমন আপিন করেলন েকন? সুিম েতা খুব ভাল েমেয়।
তােত েকানও সন্েদহ েনই।
ওেদর ফ্যািমিলও খুব স্ট্যান্েডার্ড।
আিম সব জািন। প্েরম ভালবাসার সঙ্েগ এসেবর েকানও সম্পর্ক েনই। সম্পর্ক
যােক তুিম ভালবাসেব শুধু তার সঙ্েগ। েস েকমন, তার চিরত্র েকমন, ব্যক্িতত্ব
এবং রুিচ েকমন। মানুষ িহেসেব েস েকান স্তেরর, এইসব।
প্েরিমকা িহসােব সুিম েকমন িছল?
তা েতামােক আিম বলেত চাই না।
েকন?
থাক।

িকন্তু আমার জানা দরকার।
েকন?
আমার মেন হচ্েছ আপনার সঙ্েগ আমার প্েরম হেব।
জয় হাসল। এখনও হয়িন?
বলব না। এখন যা জানেত চাইিছ শুধু তাই বলুন।
েতামােক খুব িসিরয়াস মেন হচ্েছ।
আিম সত্িয খুব িসিরয়াস টাইেপর েমেয়।
মুেখর সুন্দর একটা ভঙ্িগ কের জয় বলল, আচ্ছা শুনুন িসিরয়াস েমেয়, েকান েকান
ব্যাপাের আপিন খুব িসিরয়াস?
িমলা অন্যিদেক তািকেয় বলল, সব ব্যাপােরই।
খাওয়া দাওয়ার ব্যাপাের?
িমলা হাসল। এই একটা ব্যাপাের আিম এেকবােরই িসিরয়াস না।
অর্থাৎ না েখেয় থােকন?
আের না।

তাহেল?
খাই। িখেদ েপেল হােতর কােছ যা পাই তাই েখেয় েফিল। আমার েতমন েকানও চেয়জ
থােক না।
এখন িক আপনার িখেদ েপেয়েছ?
না। কখন পােব?
জািন না।
দুপুের িখেদ আপনার পায় েতা, নািক?
তা পায়।
তখন কী খােবন?
ভাত।
িকন্তু এখােন েয ভােতর ব্যবস্থা েনই।
িমলা বুেঝ েগল এতক্ষণ ধের খাওয়া দাওয়া িনেয় েকন কথা বলেছ জয়। বলল,
এখােন ভােতর েকানও দরকার েনই। আিম বাসায় িগেয় খাব।
তুিম যােব কটায়?

এখান েথেক দুেটা িকংবা েসায়া দুেটায় স্টার্ট করব। অর্থাৎ িতনটার মধ্েয বাসায়
েপৗঁছােত হেব। েসভােবই বেল েবিরেয়িছ।
েসায়া দুেটা পর্যন্ত না েখেয় থাকেব তুিম?
আমার েকানও অসুিবধা হেব না।
িকন্তু আমােক েতা িকছু না িকছু েখেত হেব। িখেদ িকন্তু আিম একদম সহ্য করেত
পাির না। িখেদ েপেল মাথা খারাপ হেয় যায় আমার।
আপিন খান। আপনােক েখেত মানা কেরেছ েক?
তেব ভাত আিম েখেতই চাই না। খাদ্েযর মধ্েয আমার সবেচ’ অপছন্দ ভাত।
আর পছন্দ?
চুমু।
িমলা হাসল। ধুৎ। সব সময় ফাজলােমা করেবন না।
এবার জয়ও হাসল। িনর্মল মুখ কের হাসল। েতামার সঙ্েগ খুব ফান কির আিম।
েকন কেরন?
ভাল লােগ। খুব ভাল লােগ। ফান িকন্তু সবার সঙ্েগ করা যায় না, জােনা? েকানও
েকানও মানুেষর সঙ্েগ করা যায়।

আমার সঙ্েগ েকন করা যায় বলুন েতা?
ফানটা তুিম েবাঝ এবং এনজয় কেরা। েতামার সঙ্েগ েযিদন প্রথম েদখা হেলা, কথা
হেলা, েসিদনই বুেঝ িগেয়িছলাম তুিম ঠাট্টাপ্িরয় মানুষ। যারা ঠাট্টা পছন্দ কের
তারা মেনর িদক িদেয় খুব ভাল হয়। এজন্যই েতা েতামােক আিম প্রেপাজ করলাম।
এখন েতা মেন হচ্েছ েসটাও ঠাট্টা।
জয় সঙ্েগ সঙ্েগ অিমতাভ বচ্চন হেয় েগল। েকৗন বেনগা ক্েরাড়পিত স্টাইেল বলল,
এই প্রশ্েনর জবাব, ব্েরক কা বাদ।
িমলা িখলিখল কের েহেস উঠল। তারপর বলল, িকেসর ব্েরক?
আেগর প্রসঙ্গ। বল কী খােব?
বললাম েতা িকছু খাব না।
তুিম এমিনেতই অত্যন্ত স্িলম, এট্রাকিটভ িফগােরর, েতামার ডােয়ট করবার
েকানও দরকার েনই।
আের ধুৎ ওসব ডােয়ট ফােয়ট আিম কির না।
তাহেল বল, কী খােব? ভাত ছাড়া।
আপিন িক সারািদন এখােন থাকেবন?
তীক্ষ্ণেচােখ িমলার মুেখর িদেক তাকাল জয়। েকন বল েতা?

এমিন।
আমার মেন হয় কারণ আেছ।
কী কারণ?
তুিম িক চাইেছা আিম েতামার সঙ্েগ েবরুই। তারপর েকাথাও িকছু েখেয়, মােন
েকাথাও ফাস্টফুেডর েদাকান েথেক িকংবা েকানও চায়িনজ েরস্টুেরন্ট েথেক লাঞ্চ
কের েতামােদর বািড়র কাছাকািছ েকাথাও েতামােক েপৗঁেছ িদেয় আিস!
না আিম এরকম ভািবিন।
তাহেল িঠক আেছ।
তারপর িনেজই খাবােরর িডিসশানটা িনল জয়। এখন আর ফান নয়, আিম িসিরয়াসিল
বলিছ।
িমলা সঙ্েগ সঙ্েগ বলল, বলুন। আিমও িসিরয়াসিল শুনিছ।
তুিম যিদ সত্িয সত্িয ভাত েখেত চাও, আিম আনােত পাির। উত্তরায় এখন সব
ব্যবস্থা আেছ। সুন্দর সুন্দর ভােতর েহােটল আেছ। ভাত মাছ মাংস সবিজ ডাল,
চাইেল সবই েতামােক আিম আিনেয় িদেত পাির। আমার রুেম প্েলট গ্লাস ফ্েরসপািন
চামচ সবই আেছ। অর্থাৎ ভাল ব্যবস্থা।
িকন্তু ভাত এখােন আিম খাব না।
শুেন খুিশ হলাম।

েকন?
তুিম ভাত েখেল, েতামােক সঙ্গ েদয়ার জন্য ভদ্রতা কের আমােকও েখেত হেতা।
এখন তাহেল একটা কাজ কির, িচেকন বার্গার আর ভার্িজনেকালা আনাই, েবশ
স্মার্ট খাবার…।
জেয়র কথা েশষ হওয়ার আেগই িমলা বলল, িকন্তু আমার একদম িখেদ পাচ্েছ না।
আপিন শুধু আপনার জন্য আনান।
জয় গম্ভীর হেলা। বােজ কথা বেলা না। দুপুর হেয় েগেছ, িখেদ পােব না েকন েতামার?
িমলা বুঝল েখেত তােক হেবই। বলল, িকন্তু আনেব েক?
েলাক আেছ। েকানও অসুিবধা েনই। তুিম স্েরফ দুেটা িমিনট বসেব, আিম েলাক
পািঠেয় আসিছ।
সত্িয সত্িয েদড় দুিমিনেট িফের এল জয়। মুেখ সুন্দর হািস।
িমলা বলল, ব্েরক কা বাদ িকন্তু েশষ। এবার আমার প্রশ্েনর উত্তর িদন।
জয় কী রকম উদাস এবং আনমনা হেলা। সামান্য সময় িকছু ভাবল। তারপর বলল,
েতামার সব কথার উত্তরই আজ েপেয় যােব। মােন যা যা জানেত চাইেব তুিম। েতামার
মেন যা যা আেছ।
একটা একটা কের প্রশ্ন করব?
িসওর।

প্রথেম তাহেল ওই প্রশ্নটার উত্তর িদন।
আিম েতামােক প্রেপাজ কেরিছলাম ওটা ফান কী না?
হ্যাঁ।
এই প্রশ্নটার উত্তর েদব সবার েশেষ।
েকন?
এমিন।
উত্তরটা িকন্তু আিম জািন।
আিমও জািন।
িমলা অবাক হেলা, ওমা, আপিন েতা জানেবনই।
জয় শব্দ কের হাসল। েতামার এই অবাক হওয়াটা েদখার জন্য এভােব বললাম।
ইস আপিন সারাক্ষণ কীভােব েয এত মজা কেরন!
এবার প্রশ্নগুেলা করেত থােকা।
িমলা আচমকা বলল, সুিমর সঙ্েগ আপনার কী হেয়িছল?

প্েরম, প্েরম হেয়িছল।
আিম েতা তাই জানতাম। এিনওেয়, কীভােব হেয়িছল বলেবন আমােক?
সুিম েতামােক বেলিন?
িকছুটা বেলেছ।
িকছুটা েকন বলেব? তুিম হচ্েছা সুিমর এক নাম্বার বন্ধু। েতামােক তার সবই বলার
কথা। এবং আমােক েস বেলেছ, আমােদর কথা তুিম সব জােনা। অর্থাৎ েতামােক েস
সব বেলেছ।
কী কী বেলেছ শুনেবন?
বল।
আপনােদর পিরচয় হেয়িছল েটিলেফােন।
হ্যাঁ। ওর এক মামােতা ভাইেয়র কাছ েথেক নাম্বারটা আিম েপেয়িছলাম।
িকন্তু মামােতা ভাইটােক আপিন েচেনন না।
রাইট। েস আমার েচনা পিরিচত েকউ নয়। আসেল সুিমেক েফান করার ব্যাপারটাও
িছল একটা ফান। আমার যা স্বভাব আর িক? ধানমন্িডেত একটা েফান ফ্যাক্েসর
েদাকান কেরেছ আমার বন্ধু বাবু। বাবুর েদাকােন বেস আড্ডা িদচ্িছ, একটা েছেল
এল েফান করেত। আমােদর বয়সীই হেব। নাম্বারটা েস বলল। বাবুর সামেন একটা
সাদা খাতা। খাতায় চট কের নাম্বারটা েস িলখল। িলেখ েফান ডায়াল করল। কের

েছেলটােক ধিরেয় িদল। েছেলটা বলল, েক? সুিম? আিম বাদশা। েকান বাদশা মােন?
েতার মামােতা ভাই।
তার মােন সুিম প্রথেম তার মামােতা ভাইেক িচনেতই পােরিন। সুিমর অবশ্য এরকম
একটা স্বভাব আেছ। চট কের অেনক েচনা মানুষেকও িচনেত পাের না েস।
এই স্বভাবটার কথা আিম অবশ্য জািন না। যােহাক, েশান। আিম তারপর ভাবলাম,
অকারেণই ভাবলাম, সুিম েতা তার মামােতা ভাইেকই িচনেত পােরিন, েদিখ তত অন্য
েকউ মামােতা ভাই েসেজ েফান করেল েস কী কের? িকন্তু আমার বন্ধু বাবু খুবই
কিঠন টাইেপর িজিনস। চাইেল খাতায় িলেখ রাখা সুিমর নাম্বার আমােক িকছুেতই
েদেব না।
িকন্তু একটা কথা আিম বুঝেত পারিছ না, নাম্বারটা েস খাতায় িলেখ রাখল েকন?
জয় হাসল। েকানও কারণ েনই। েকউ এই ধরেনর েদাকােন এেস যিদ বেল ভাই আিম
একটা েফান করব, সাধারণত েদাকােনর েলাকরা বেল, নাম্বারটা বলুন ডায়াল কের
িদচ্িছ।
ও এই কারণ?
না আর একটা কারণও আেছ।
কী?
এইভােব নাম্বারটা িলেখ রাখেল সারািদেন কতগুিল েফান করা হেলা তার একটা
িহেসব থােক। িবজেনেসর িহসাব েমলােত সুিবেধ হয়।
মুেখর মজাদার একটা ভঙ্িগ করল িমলা। বুেঝিছ। িকন্তু ওই খাতা েথেক েকানও
নাম্বার চাইেল আপনার বন্ধু আপনােক েদেব না েকন?

নীিতগতভােবই েতা েদয়া উিচত না। কারণ ওটা বাবুর িবজেনস। তার ওখান েথেক
নাম্বার িনেয় েকউ যিদ কাউেক িডস্টার্ব কের!
তা িঠক।
িকন্তু সুিমর নাম্বারটা আিম েপেয় েগলাম েবশ সহজ একটা কায়দায়। ওর মামােতা
ভাই যখন েফান কের প্রথমিদককার দুিতনেট নাম্বার আিম মেন েরেখিছলাম। হঠাৎ
কের বাবুেক বললাম, েদিখ েতার খাতাটা, আজ কতগুেলা েফান হেলা? িবেজেনস
েকমন হেলা? বাবু খুবই উৎসাহ িনেয় খাতাটা আমােক িদল। সুিমর নাম্বারটা আিম
মুখস্ত কের েফললাম। বাবু িকছু বুঝেতই পারল না। েসিদনই িবেকলেবলা সুিমেক
েফান করলাম। ভাগ্য কী রকম ভাল েদখ, সুিমই েফান ধরল। বললাম, হ্যােলা, সুিম
আেছ? সুিম বলল, বলিছ। আপিন েক? সুিমর গলার স্বর এবং কথা বলার ধরন
আমার এত ভাল লাগল, আিম িকন্তু আর েকানও চালািক করলাম না। পিরষ্কার
বললাম, কীভােব ওর নাম্বার েপেয়িছ এবং েফানটা ওর মামােতা ভাই েসেজ ফান
করার জন্য কেরিছলাম, িকন্তু সুিমর গলা এবং কথা বলার ধরন এত ভাল লাগল েয
তার সঙ্েগ ফান করেত ইচ্েছ করেছ না। আমার কথা শুেন সুিম এেকবাের আকাশ
েথেক পড়ল। কী বলেছন আপিন? এইভােব অেচনা কারও সঙ্েগ েকউ ফান কের?
আপিন েতা অদ্ভুত মানুষ!
জয় একটু থামল। এইভােব শুরু হেয়িছল আমােদর।
িমলা িকছু বলেত যােব তার আেগই দরজায় েক নক করল। উেঠ দরজা খুলল জয়।
শিপংব্যােগ বার্গার এবং ভার্িজনেকালা িদেয় েগল অল্প বেয়িস একটা েছেল। েস
এই বািড়র কােজর একজন েলবার।
খাবােরর প্যােকট িমলার সামেন েছাট্ট িটপেয়র ওপর নািমেয় রাখল জয়। বলল, চল
আেগ েখেয় িনই। আমার খুব িখেদ েপেয়েছ।
িমলা সঙ্েগ সঙ্েগ একটা বার্গার এবং ভার্িজনেকালা েবর কের জেয়র হােত িদল।
আপিন খান।

আিম একা খাব েকন? তুিমও খাও।
খাচ্িছ।
বেল িমলাও তার প্যােকট খুলল।
েখেত েখেত জয় বলল, তারপর েথেক প্রায় প্রিতিদনই আমােদর কথা হয়। কখনও
আিম েফান কির, কখনও সুিম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হয়। কারণ আমােদর দুজনার
কারও েতমন েকানও কাজ েনই। আিম মাস্টার্স কের বেস আিছ। চাকির বাকির
করেত চাইলাম। বাবা বলেলন দরকার েনই। আেগ বািড়টা ৈতির কর তারপর
িবজেনেস লািগেয় েদব। সুিম িবএ পাস কেরেছ, মাস্টার্েস ভর্িত হেব। দুজেনর হােতই
অেনক সময়। িকন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কী জােনা, কথা বলেত বলেত িনেজেদর
অজান্েত কখন েয আমরা পরস্পরেক তুিম কের বলেত শুরু কেরিছ, পরস্পরেক
ভালেবেস েফেলিছ, পরস্পেরর প্রিতিট খুিটনািট িবষয় েশয়ার করেত শুরু কেরিছ,
েটরই পাইিন।
তখনও আপনারা েকউ কাউেক েদেখনিন।
হ্যাঁ।
এটাই সবেচ আশ্চর্েযর ঘটনা।
সত্িয। খুবই আশ্চর্েযর ঘটনা।
বার্গার েশষ কের ভার্িজনেকালা খুলল জয়। চুমুক িদল। িকন্তু ততিদেন ভালবাসার
কথা সবই আমােদর হেয় েগেছ। এক পর্যােয় যখন দুজন দুজনেক েদখার জন্য
অস্িথর তখন সুিম আমার সঙ্েগ েদখা করেত এল েতামােক িনেয়।

ওই েতা গুলশােনর েসই েরস্টুেরন্েট। িকন্তু সুিমেক েদেখ আপনার ভাল লাগল না।
েচাখ তুেল িমলার িদেক তাকাল জয়। েক বেলেছ েতামােক?
আিম জািন। আমার মেন হেয়িছল সুিমর েচ’ আপিন আমােক েবিশ লাইক কেরেছন।
এজন্য সুিমর সামেনই আমার েফান নাম্বার চাইেলন। তারপর েফান কের আমােক
প্রেপাজ করেলন।
প্রেপাজ করলাম মােন কী? েতামােক বললাম, েতামােক আমার খুব ভাল েলেগেছ।
তুিম সুিমর েচ’ েবিশ সুন্দর এবং স্মার্ট। তুিম চাইেল সুিমেক বাদ িদেয় আিম েতামার
সঙ্েগ প্েরম করব।
এটা প্রেপাজ করা না?
এক অর্েথ েতা অবশ্যই।
িকন্তু আপনার িক মেন হয়িন কথাটা আিম সুিমেক বেল েদব?
না মেন হয়িন।
েকন?
আমার িদেক েতামার তাকােনা ইত্যািদ েদেখ আমার মেন হেয়িছল আমােকও েবাধহয়
েতামার ভাল েলেগেছ।
তা িকন্তু িঠক। আপনােক আমার ভাল েলেগেছ।

এজন্যই মেন হেয়েছ সুিমেক তুিম বলেব না।
আিম িকন্তু সুিমেক বেল িদেয়িছলাম।
আিম জািন। েযিদন তুিম বেলছ েসিদনই সুিম আমােক সব জািনেয়েছ। এবং আমার
সঙ্েগ সম্পর্ক েশষ কেরেছ। আমােক আর েফান কের না, আিম েফান করেল িরিসভ
কের না। কখনও যিদ েফান ধের, আমার গলা েশানার সঙ্েগ সঙ্েগ েরেখ েদয়।
এটাই েতা উিচত। সুিমর জায়গায় আপিন হেলও েতা তাই করেতন।
হয়েতা করতাম। িকন্তু আজ েতামােক আিম আসল কথাটা বিল, েতামােক েফান কের
প্রেপাজ ইত্যািদ করা বা েতামার সঙ্েগ িমষ্িট িমষ্িট কথা বলা, পুেরাটাই িকন্তু
ফান িছল।
িমলা এেকবাের থতমত েখেয় েগল। ফান িছল মােন?
আিম এক ধরেনর মজা করার জন্য ওভােব বেলিছলাম েতামােক। েদখেত েচেয়িছলাম
ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়। তুিম সত্িয সত্িয আমার প্রিত দুর্বল হও কী না। িনেজেক
িদেয় েদখেত চাইলাম, মানুেষর মত বদলায় কী না। ভালবাসার ক্েষত্র বদলায় িক
না।
কী েদখেলন?
বদলায়।
হ্যাঁ। আিমও তাই মেন কির।
বদলায় বেলই সুিম যখন আমার সঙ্েগ সম্পর্ক িছন্ন করল আিম েতামােক েফান

করেত শুরু করলাম। েতামার সঙ্েগ আলাদা কের েদখা েটখাও হেলা।
আর আমার কী হেলা জােনন? সুিমর ওপর খুব রাগ হেলা যখন েস আমােক ব্েলম
িদল।
কী ব্েলম?
বলল িনশ্চয় আিম আপনােক প্রশ্রয় িদেয়িছ। নয়েতা আপিন নািক প্রেপাজ করার
সাহস েপেতন না। শুেন এত েমজাজ খারাপ হেলা আমার। িডসাইড করলাম সুিমর
সঙ্েগ আর েকানও সম্পর্ক রাখব না এবং আপনার সঙ্েগ সম্পর্ক করব।
এবং তাই করেত লাগেল?
হ্যাঁ।
েকান ফাঁেক দুজেনরই খাওয়া েশষ। বাগােরর খািল প্যােকট এবং ভার্িজনেকালার
শূন্য িটন ঘেরর েকােণ একটা বাক্েসেট েফেল িদল জয়। েদেখ িমলা বলল, আপিন
খুব গুছােলা ধরেনর।
িকন্তু জীবেনর আসল জায়গাটাই অেগাছােলা কের েফেলিছ।
কীভােব?
েছেলমানুিষ কের।
আপনার কথা আিম বুঝেত পািরিন।

এই েয সুিমেক িনেয়, েতামােক িনেয় যা করলাম।
হ্যাঁ এটা আসেল েছেলমানুিষই।
তুিমও েতা আমার সঙ্েগ তাল িদেয় েগেল! েতামার েতা উিচত িছল আমােদর দুজনার
সমস্যাটা িমিটেয় েদয়া।
কীভােব?
প্েরিমক প্েরিমকার ভুল েবাঝাবুিঝ হেল মাঝখােন েয বন্ধু থােক েস তা িমিটেয় েদয়
না?
িকন্তু সমস্যা েতা েসই বন্ধুটােক িনেয়ই!
তা িঠক। জেয়র েচােখর িদেক তাকাল িমলা। আপনােক একটা প্রশ্ন করব?
িসওর।
আজ িকন্তু েকানও ফান করেবন না। পিরষ্কার জবাব েদেবন।
িঠক আেছ।
আপিন িক সত্িয সুিমেক ভালবাসেতন?
জয়ও িমলার েচােখর িদেক তাকাল। বাসতাম না, এখনও বািস।

িকন্তু আপিন েয বেলেছন আিম সুিমর েচ’ েবিশ সুন্দর, েবিশ স্মার্ট?
েসটাও সত্িয। সত্িয তুিম সুিমর েচ’ অেনক েবিশ সুন্দর এবং স্মার্ট। িকন্তু
েসৗন্দর্য এবং স্মার্টেনেসর সঙ্েগ প্েরেমর েকানও সম্পর্ক েনই। পৃিথবীেত
অেনক সুন্দরী এবং স্মার্ট েমেয় আেছ িকন্তু তারা আমার প্েরিমকা নয়। তােদরেক
আিম ভালবািস না। আিম ভালবািস সুিমেক।
িমলা একটা দীর্ঘশ্বাস েফলল। কথাটা আরও আেগ বলেল পারেতন।
কী হেতা তাহেল?
এই জিটলতাগুেলা ৈতির হেতা না।
সুিমেক আিম বলেত েচেয়িছ। নানারকমভােব েচষ্টা কেরিছ িকন্তু েস আমার সঙ্েগ
কথাই বেল না। আমার েফান িরিসভই কের না।
িমলা আবার জেয়র েচােখর িদেক তাকাল। বুঝলাম। আর আমার ব্যাপারটা?
জয় হাসল। েতামার আবার েকান ব্যাপার?
এই েয যখন তখন আমােক েফান করা, আজ িনেয় চারবার েদখা হেলা। এত
েরামান্িটক কথাবার্তা বলেলন। এরকম িনভৃত ঘের বেস আিছ আমরা। দুজন।
আসেল েতামােক আিম আমার বন্ধু েভেবিছ। সুিমর এত ভাল বন্ধু তুিম, েভেবিছ
আমারও বন্ধু হেব তুিম।
আিমও তাই হেত েচেয়িছলাম। িকন্ত…।

কী?
েকাথায় েযন অন্যরকম কী একটা হেত চেলেছ।
ওসব িকছু না। মন েথেক সব েঝেড় েফল। ভাব আমরা দুজন বন্ধু, স্েরফ বন্ধু। ভাল
বন্ধু।
আমার মেন হয় েসটা ভাবাই ভাল।
তারপর িমলা একটা দীর্ঘশ্বাস েফলল।
জয় বলল, িকন্তু আিম েভেব পাচ্িছ না সুিমেক আিম েকমন কের িফের পাব?
িমলা উঠল। েচষ্টা করুন। িনশ্চয় েপেয় যােবন।
িমলােক উঠেত েদেখ জয়ও উঠল। েতামােক িক একটা স্কুটার েডেক েদব?
ভাল হয়।
েয েছেলটা খাবার এেনিছল তােকই স্কুটার ডাকেত পাঠােলা জয়।
স্কুটার আসার পর, স্কুটাের চড়ার আেগ িমলা বলল, আপিন সত্িয খুব ভাল।
জয় হাসল। েকন এটা বলছ?
েটিলেফােন কত রকেমর কথা আপনার সঙ্েগ হেয়েছ। প্েরম, ভালবাসা, চুমু, কত

রকেমর কথা বেলেছন। অথচ আজ এতটা িনভৃেত েপেয় আপিন আমার হাতটাও
ধেরনিন। েকানও না েকানওভােব আমার ওপর েকানও চান্স েননিন। ছুঁেয় েদখার
েচষ্টা কেরনিন।
তা আিম েকন করব, বেলা। আমার সব স্পর্শ আিম সুিমর জন্য তুেল েরেখিছ।

িবেকলেবলা েদাতলার বারান্দায় বেস
িবেকলেবলা েদাতলার বারান্দায় বেস আেছ সুিম।
এই বারান্দায় িতন চারটা েবেতর েচয়ার আর নীচু ধরেনর েবেতর গ্লাসটপ েটিবল
আেছ। িবেকলেবলা কখনও কখনও এখােন বেস চা খায় সবাই।
আজ েকউ েনই। আজ সুিম একা।
আজকাল একা থাকেলই আকােশর িদেক তািকেয় থােক সুিম। কী েয ভােব তা েস
িনেজই জােন। পাশ িদেয় েকউ েহঁেট েগেল িকংবা েকউ এেস দাঁড়ােল সহেজ েদখেতই
পায় না।
এখনও েপল না।
কেয়ক মুহূর্ত সুিমর েপছেন দাঁিড়েয় েথেক মৃদুশব্েদ গলা খাঁকািড় িদল িমলা।
এই শব্েদ সুিম েয খুব একটা চমকােলা তা নয়, তেব েপছেন মুখ েফরাল েস। িকন্তু
িমলােক েদেখ মুেখর েতমন ভাবান্তর হেলা না। িনর্িবকার গলায় বলল, কখন এিল?
এই মাত্র।
আয়, েবাস।
সুিমর মুেখামুিখ েচয়াের বসল িমলা। তীক্ষ্ণেচােখ সুিমর মুেখর িদেক তাকাল। কী
হেয়েছ েতার?
কই?
েচহারা কী রকম েভেঙ েগেছ। েচাখ ঢুেক েগেছ গর্েত। েচােখর েকােল গাঢ় হেয় কািল
পেড়েছ। মেন হচ্েছ েচােখ কাজল িদেয়িছস তুই।
রােতরেবলা একদম ঘুম হয় না আমার।
েকন?

প্রশ্নটা এিড়েয় েগল সুিম। চা খািব?
না। চা েখেয় েবিরেয়িছ।
অেনকিদন পর এিল। অেনকিদন পর েতার সঙ্েগ েদখা হেলা।
িমলা মাথা নীচু কের বলল, হ্যাঁ।
তুই ভাল আিছস েতা?
আিছ।
সুিম একটা দীর্ঘশ্বাস েফলল। তারপর বলল, অন্যান্য খবর কী?
এই েতা চলেছ।
েতােদর বািড়র সবাই ভাল?
হ্যাঁ।
তারপর দুজেনই চুপচাপ হেয় েগল। েযন কথা ফুিরেয় েগেছ তােদর। েযন কথা খুঁেজ
পাচ্েছ না েকউ।
এই রকম অস্বস্িতকর পিরেবেশ েবশ খািনকটা সময় কাটল। তারপর িমলা এক
সময় বলল, আিম েতার সঙ্েগ িকছু কথা বলেত এেসিছ, সুিম।
িমলার িদেক তাকাল না সুিম। বলল, কী কথা?
েতার আর আমার ব্যাপাের।
বল।
মাঝখােন অবশ্য আেরকজন েলাক আেছ।
এই ব্যাপারটায় আিম েকানও কথা বলেত চাই না।
তুই বলেত না চাইেলও আমােক েয বলেতই হেব।
েকন?
কারণ েতােদর দুজনার মাঝখােন আিম কাঁটার মেতা ফুেট আিছ।
এবার মুখ ঘুিরেয় িমলার িদেক তাকাল সুিম। এতিদন পর আজ একথা েতার েকন মেন
হেলা?
এতিদন পর মােন?

ব্যাপারটা েতা আড়াই িতনমােসর পুরেনা।
তা েহাক। আড়াই িতনমাস এমন িকছু সময় নয়।
এতিদন এসব বলেত তুই আিসসিন েকন?
েতার ওপর আমার খুব রাগ হেয়িছল।
উল্েটা বলিছস।
েকমন?
রাগ েতা েতার ওপর আমার হওয়ার কথা।
তা েতা তুই হেয়ইিছিল এবং খুবই অপমানকর কথাবার্তা বেলিছিল আমােক। েসজন্য
আমারও রাগ হেয়েছ। আসেল তুই আমােক অযথা ভুল বুেঝিছিল। আমার েতা েকানও
েদাষ িছল না। আিম েতার সঙ্েগ েতার লাভােরর ওখােন েগিছ, তারপর েস যিদ
আমােক প্রেপাজ কের তােত আমার কী করার থােক বল েতা?
তখন হয়েতা িছল না। িকন্তু তারপর তুই তােক প্রশ্রয় িদেয়িছস।
ওটা আিম েতার ওপর রাগ কের কেরিছ।
প্রকৃত বন্ধু বন্ধুর ওপর রাগ কের িক বন্ধুর প্েরিমক িকংবা প্েরিমকােক ভািগেয়
িনেত পাের?
না তা পাের না। েসটা উিচত নয়।
তাহেল?
িকন্তু একটা কথা তুই ঠাণ্ডামাথায় ভাব েতা, আমার মধ্েয যিদ সত্িয েকানও
শয়তািন থাকেতা, যিদ সত্িয জয়েক আিম চাইতাম তাহেল িক েস আমােক প্রেপাজ
করার পর েসকথা েতােক আিম বলতাম?
সুিম কথা বলল না।
িমলা বলল, আিম েতােক বেলিছলাম তুই আমার প্িরয়বন্ধু বেলই। বলার উদ্েদশ্যটা
িছল জেয়র ব্যাপাের েতােক সাবধান কের েদয়া। অর্থাৎ বলেত েচেয়িছ এই ধরেনর
পুরুষেক শক্ত হােত ধের রাখেত হয়। িকন্তু তুই উল্েটা আমার ওপর েরেগ েগিল।
আর এই রােগর প্রিতেশাধ েনয়ার জন্য তুই তার সঙ্েগ ঢলাঢিল করেত শুরু করিল?
িমলা মুখ কােলা কের বলল, িছঃ সুিম! েতার মুেখ এই ধরেনর শব্দ মানায় না।
সুিম একটু লজ্জা েপল। কথা বলল না।

িমলা বলল, তারপরও আিম িকছু মেন করলাম না। কারণ আিম আজ এেসিছ ভুল
েবাঝাবুিঝটা িমিটেয় েফলেত।
সুিম মন খারাপ করা গলায় বলল, এখন আর িমিটেয় েফলবার িকছু েনই। সব েশষ
হেয় েগেছ।
না িকছুই েশষ হয়িন। সব িঠক আেছ। েতার জয় েতারই আেছ।
েচাখ তুেল িমলার িদেক তাকাল সুিম। এই কথািট তুই আর কক্ষেনা আমার সামেন
উচ্চারণ করিব না।
িমলা হাসল। িকন্তু করেত আমােক হেবই।
েকন?
েতােদর দুজনার ভােলার জন্য।
ওেক িনেয় ভালমন্দ েকানও িকছুরই দরকার েনই আমার। তুই েতা একটা েমেয়, তুই
িক আসেল বুঝেত েপেরিছস কেতা বড় অপমান েস আমােক কেরেছ? েয বন্ধুেক
সঙ্েগ িনেয় আিম আমার ভালবাসার মানুেষর সঙ্েগ েদখা করেত েগিছ, মানুষিট
আমােক পাত্তা না িদেয়, আমার কথা না েভেব আমার। বন্ধুেক প্রস্তাব িদল!
একবারও আমার কথা ভাবল না, একবারও বুঝল না ব্যাপারটা আমার জন্য কত
অপমানকর! আিম যিদ িবশ্বসুন্দরী সঙ্েগ িনেয় ঘুের েবড়াই, আিম যত কুৎিসতই
হই, আমার প্েরিমক িক আমােক েরেখ ওই িবশ্ব সুন্দরী িনেয় ব্যস্ত হেয় যােব?
এটা হয় নািক?
না এটা আসেল অন্যায়। েঘারতর অন্যায়।
তাহেল?
িকন্তু ব্যাপারটা েতা িছল ফান।
সুিম েযন েবশ বড় রকেমর একটা ধাক্কা েখল। কী?
হ্যাঁ। জয় আমােক বেলেছ, ওটা িছল ঠাট্টা। মজা করার জন্য েস এমন কেরেছ। এটা
তার স্বভাব।
এসব হাস্যকর কথা বেল েকানও লাভ েনই। এই ধরেনর ফান কখনও েকউ কের না।
তুই িবশ্বাস কর, সত্িয এটা ফান।
িমলার েচােখর িদেক তািকেয় সুিম বলল, বুঝলাম জেয়র িদক েথেক এটা ফান িছল।
আর েতার িদক েথেক?

িমলা চুপ কের রইল।
চুপ কের আিছস েকন? কথা বল।
আিম আজ েতার সঙ্েগ িমথ্েয বলব না। েতার ওপর রাগ কের আিম জয়েক প্রায়ই
েফান কেরিছ, জেয়র সঙ্েগ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বেলিছ, চারবার। আমােদর েদখা
হেয়েছ, আিম েবশ দুর্বল হেয় যাচ্িছলাম ওর ওপর, জয়ও েবাধহয় আমােক একটু
প্রশ্রয় িদচ্িছল। সবিকছু পিরষ্কার েবাঝার জন্য কেয়কিদন আেগ আিম ওেদর
উত্তরার বািড়েত িগেয়িছলাম…।
িমলার কথা েশষ হওয়ার আেগই সুিম বলল, ব্যাস, আিম আর শুনেত চাই না।
িকন্তু শুনেত েতােক আজ হেবই।
সুিম অন্যিদেক তািকেয় রইল।
িমলা বলল, ওই যাওয়াটায় েয কী উপকার হেয়েছ আমার, আিম ছাড়া েকউ তা বুঝেত
পারেব না। পুেরা ভুল েবাঝাবুিঝটা েশষ হেয়েছ। জেয়র ব্যাপাের আমার মধ্েয ৈতির
হওয়া দুর্বলতাটুকু েকেট েগেছ এবং আিম েতার কােছ িফের আসার সাহস েপেয়িছ।
সুিম কথা বলল না।
হাত বািড়েয় সুিমর একটা হাত ধরল িমলা। সুিম, জয় েতােক খুব ভালবােস। খুব। তুই
হয়েতা জািনসই না কী রকম ভাল েস েতােক বােস। জীবেনর সবিকছু েস েতার জন্য
েরেখ িদেয়েছ।
িকন্তু আিম খুব েচষ্টা করিছ আমার মন েথেক ওেক মুেছ েফলেত।
এই েচষ্টা করাটা েতার ভুল হেব।
েকন?
মেনর িদক িদেয় জয় খুবই অসাধারণ মানুষ। ওেদর বয়সী েছেলেদর মেতা েমেয়েদর
ব্যাপাের ওর েকানও েলাভ েনই। িবন্দুমাত্র েলাভ েনই।
েকন তুই আমােক এসব বলার েচষ্টা করিছস?
আিম চাই তুই আবার আেগর মেতা হেয় যা। তুই আবার জেয়র কােছ েফর। আমার
কােছ েফর।
না, ব্যাপরগুেলা এমন দাগ েফেল িদেয়েছ আমার মেন, চাইেলও মন েথেক আিম তা
মুছেত পারব না। তারেচ’ এই ভাল। আস্েতধীের সব েশষ হেয় যাওয়া ভাল।
তােত দুজন মানুেষরই কষ্ট। েযমন েতার, েতমন জেয়র। আর মাঝখান েথেক

সারাজীবন ব্যাপারটা িনেয় আিম সাফার করব।
কথা বলেত বলেত েশষিদেক গলা ধের এল িমলার।
সুিম তখন আবার আকােশর িদেক তািকেয়েছ। আবার িনর্িবকার হেয় েগেছ।
এই ফাঁেক িনেজেক একটু েযন গুছােলা িমলা। তারপর সুিমর িদেক তাকাল। েতােক
একটা কথা িজজ্েঞস করব?
িমলার িদেক তাকাল না সুিম। বলল, বল।
তুই আমােক কতটা বুিঝস?
কথাটা শুেন সামান্য চমকাল সুিম। চট কের িমলার িদেক তাকাল। কতটা বুিঝ মােন?
মােন আিম জানেত চাইিছ তুই েতা আমার েছাটেবলার বন্ধু। ক্লাশ ওয়ান েথেক এস
এস িস পর্যন্ত িভকারুন িনসায় পেড়িছ আমরা। তারপর কেলজ ইউিনভার্িসিট বদেল
েগেছ আমােদর। িকন্তু েদখা সাক্ষাৎ, েযাগােযাগ, বন্ধুত্ব সবই েসই েছেলেবলার
মেতাই রেয় েগেছ। িদন সােতক েদখা না হেল আমরা দুজন দুজনার জন্য পাগল হেয়
যাই।
যাই না, বল েযতাম। এখন আর েসই অবস্থাটা েনই। প্রায় িতনমাস হেত চলল।
হ্যাঁ এতবড় গ্যাপ আমােদর বন্ধুত্েবর জীবেন েনই। েদখা সাক্ষাত েকানও সপ্তােহ
না হেলও দু একিদন পর পর েফােন কথা হেতা আমােদর। প্রিতিদন কী
কী ঘটেছ সব খুঁিটনািট দুজন দুজনেক বলতাম আমরা।
িমলা একটু থামল। এতিকছুর পর আজ আিম জানেত চাইিছ, তুই বল আমােক তুই
কতটা বুিঝস? েকমন েমেয় আিম?
বাদ েদ, এসব বলেত আমার ভাল লাগেছ না।
িকন্তু আজ আিম এসব কথা বলার জন্যই এেসিছ।
তাহেল তার আেগ তুই আমােক বল, আিম েকমন েমেয়? আমােক কতটা বুিঝস তুই?
েতােক িকন্তু আিম েমাটামুিট বুিঝ।
তাহেল বল।
তুই খুব আত্মমগ্ন ধরেনর েমেয়। একবার মেনর মধ্েয েকানও িকছু েগঁেথ েগেল,
েকানও দাগ পেড় েগেল িকছুেতই তুই তা মুছেত পািরস না। িদনরাত ওই িনেয় ভািবস।
ভাবেত ভাবেত অসুস্থও হেয় েযেত পািরস তুই।

হ্যাঁ। তাই, িঠক তাই।
আর কখনও েকানও িডিসসান িনেয় েফলেল তুই সহেজ তা বদলােত পািরস না।
সুিম কথা বলল না।
সবার সঙ্েগ িমশেতও পািরস না তুই। যােক ভাল না লােগ েস েযই েহাক তুই তার
সঙ্েগ কথা বলেত চাস না। ঠাট্টা মশকরা তুই েতমন পছন্দ কিরস না। ঠাট্টা
িজিনসটা েতমন বুিঝসও না। েকউ করেল িবরক্ত হেয় যাস।
আর তুই হচ্িছস এসেবর উল্েটা। েকউ ঠাট্টা করেল তুইও কিরস। খুব সহেজ
মানুেষর সঙ্েগ িমেশ যাস। েতার েপেট েকানও কথা থােক না। গড়গড় কের সবাইেক
সব বেল িদস। েতার আচরেণ েয েকউ েতােক একটু সহজলভ্য েমেয় ভাবেত পাের।
েতার সবগুেলা কথা িঠক নয়। েকানও েকানওটা িঠক। হ্যাঁ আিম ঠাট্টাপ্িরয় েমেয়।
ঠাট্টা মশকরা, ইয়ার্িক ফাজলােমা আিম একটু পছন্দ কির। সহেজ মানুেষর সঙ্েগ
িমিশ, কথা বিল িকন্তু আমােক েকউ সহজলভ্য েমেয় ভাবেত পাের এই ধারণা আমার
িছল না।
আমারও িছল না।
তাহেল বলিল েকন?
জয় েতােক প্রেপাজ কেরেছ েদেখ আমার মেন হেয়েছ।
িকন্তু ওেত আমার কী েদাষ?
েতােক সহজলভ্য েভেবেছ বেলই প্রেপাজ করার সাহস েপেয়েছ।
িমলা িচন্িতত েচােখ সুিমর মুেখর িদেক তািকেয় রইল। িকন্তু সুিম আর িকছু বলল
না।
খািনক চুপ কের েথেক িমলা বলল, আর েতার ধারণা আমার েপেট েকানও কথা থােক
না?
হ্যাঁ। েতার এই ধারণাটাও িঠক না।
আিম মেন কির আমার ধারণাটা িঠক। মােন েতােক আিম আমার সবকথা বেলিছ বেল
এটা েতার মেন হচ্েছ?
সুিম আবার িমলার েচােখর িদেক তাকাল। সব কথা েতা তুই আমােক বিলসিন। মােন
জেয়র সঙ্েগ গত িতনমােস েতার কী কী হেয়েছ…।
তারপরই মুেখ িবরক্িতর িচহ্ন ফুেট উঠল সুিমর। অবশ্য আিম ওসব জানেত চাইও

না।
িঠক আেছ তা না চাইিল, িকন্তু এসেবর আেগর জীবেন, অর্থাৎ েতার ধারণা ক্লাস
ওয়ান েথেক িতনমাস আগ পর্যন্ত আমার সবকথা আিম েতােক বেলিছ? তুই সব
জািনস?
আমার মেন হয় বেলিছস।
না বিলিন।
কী বিলসিন?
আমার েমেয় জীবেনর সবেচ’ মর্মান্িতক ঘটনাটার কথাই েতােক আিম বিলিন।
সুিম েচাখ তুেল িমলার িদেক তাকাল। মর্মান্িতক ঘটনা মােন?
িমলা মাথা নীচু করল। আিম েরপড হেয়িছলাম।
কথাটা েযন বুঝেত পারল না সুিম। থতমত েখল। কী?
হ্যাঁ।
কী বলিছস তুই?
আিম সত্য কথা বলিছ।
শুেন হঠাৎ কের এতটা উত্েতিজত হেলা সুিম, হাত পা কাঁপেত লাগল তার। বুক কাঁপেত
লাগেলা। দম েযন বন্ধ হেয় এল। েকানও রকেম েস শুধু বলল, কেব? কীভােব?
আমােক িনেয় তুই যখন জেয়র সঙ্েগ েদখা করেত যাস িঠক তার কেয়কিদন আেগ।
বিলস কী?
হ্যাঁ।
িকন্তু তখন েতা েতার সঙ্েগ আমার েকানও মেনামািলন্য েনই, তুই আমােক বিলসিন
েকন?
আিম এতটাই শকড িছলাম, িনেজর কােছই ব্যাপারটা আমার অিবশ্বাস্য মেন
হেয়েছ। কেয়কিদন পর্যন্ত আিম িনেজই িবশ্বাস কিরিন সত্িয সত্িয ঘটনাটা
ঘেটেছ। আমার জীবেনই ঘেটেছ। েতার তখন িদেনর িতনচার ঘণ্টা কােট জেয়র সঙ্েগ
েটিলেফােন কথা বেল। আমার সঙ্েগ কথা বলায় একটু গ্যাপ যাচ্িছল।
সুিম ফ্যাল ফ্যাল কের িমলার মুেখর িদেক তািকেয় রইল।

িমলা বলল,গ্যাপ না হেলও েবাধহয় েতােক আিম একথা বলতাম না। পৃিথবীর কাউেক
বলতাম না।
তার মােন এটা েকউ জােন না?
েয কেরেছ েস জােন।
েস েতা জানেবই।
এছাড়া আর েকউ জােন না।
আজ তাহেল আমােক বলিল েকন?
না বলেল আমােক তুই বুঝেত পারিব না।
আিম েয বললাম েতার েপেট েকানও কথা থােক না, কথা েয থােক েসটা প্রমাণ
করার জন্য বলিল?
িকছুটা েসজন্য িকন্তু েবিশর ভাগটাই অন্য কারেণ।
কী কারণ?
জয়েক েকন আিম অতটা প্রশ্রয় িদেয়িছলাম এই ব্যাপারিটর সঙ্েগ িকছুটা হেলও
তা জিড়ত। আসেল ব্যাপারিট তাৎক্ষিণকভােব আমােক িকছুটা, িকছুটা নয়
অেনকখািন বদেল িদেয়িছল। অন্যরকম কের িদেয়িছল। িনেজেক েযন আিম আর
িচনেত পারিছলাম না। আমার মেন হচ্িছল ব্যাপারটা েভালার জন্য আিম যা নই তাই
হেয় যাব, নীিতগতভােব েয সমস্ত কাজ মানুেষর করা উিচত নয়, আিম তাই করব।
অর্থাৎ উল্েটাপাল্টা সবিকছু।
এজন্যই জেয়র প্রেপাজাল একেসপ্ট কেরিছিল?
মেন হয়।
তাহেল েস কথা আবার আমােক বলিল েকন?
সঙ্েগ সঙ্েগ িকন্তু বিলিন।
তাহেল?
েবশ কেয়কিদন পের বেলিছ।
েকন?
মেন হেলা সবেচ’ প্িরয় বন্ধুিটেক জানাই। এমন একটা জায়গায় আঘাত িদই তার, েস
িদনরাত জ্বলুক।

বিলস কী? তুই েতা সাইিকক েপেসন্ট হেয় িগেয়িছিল!
সত্িয আিম তাই হেয় িগেয়িছলাম। তেব জয় খুব ভালেছেল।
েকমন?
েস যিদ তখন েকানও রকেমর বাড়াবািড় করেতা, অর্থাৎ িফিজক্যািল আমােক
চাইেতা আিম েবাধহয় রািজ হেয় েযতাম।
বিলস কী?
সত্িয। িকন্তু জেয়র সবিকছু ওই মুেখ মুেখ। কাছাকািছ েগেল েস অিত দ্র। হাতটাত
ধরা েতা দূেরর কথা, আমার িদেক ভাল কের তািকেয়ও েদেখিন। শুধু মজার মজার
কথা আর কথা। জেয়র কথা শুনেত শুনেতই আসেল িনেজর মধ্েয িফের আসেত
েপেরিছ আিম। েতার কােছ আজ িফের আসেত েপেরিছ।
একথা শুেন সুিম আবার উদাস হেলা। জয়েক িঘের মেনর েভতর জেম থাকা িকছু কথা
মেন পড়েত চাইল। েজার কের তা দিমেয় রাখল সুিম। িমলার িদেক তািকেয় বলল,
ঘটনাটা কীভােব ঘটল আমােক বল। েক ঘটাল?
িমলা বলল, না বলব না।
েকন?
আিম ভুেল েযেত চাই। আিম সব ভুেল েযেত চাই। ও রকম ঘটনা আমার জীবেন
ঘেটিছল, আিম ভুেল েযেত চাই। আিম গত িতন সােড় িতনমাস
সময়েকই আমার জীবন েথেক মুেছ েফলেত চাই। েতার সঙ্েগ আমার আচরণ, জেয়র
সঙ্েগ নীিতহীন েমলােমশা, আিম সব ভুেল েযেত চাই। আিম এখন েথেক আবার েতার
েসই বন্ধ।ু আিম আর েকউ না।
বেল হু হু কের কাঁদেত লাগল িমলা।
িমলার কান্না েদেখ িকছুক্ষণ স্তব্ধ হেয় রইল সুিম। তারপর উেঠ িমলার পােশ এেস
দাঁড়াল। দুহােত িমলার মাথাটা বুেক েচেপ ধের বলল, কাঁিদস না, কাঁিদস না। মানুেষর
জীবেন কত কী ঘেট! খারাপ স্মৃিত ভুেল যাওয়াই ভাল। আিমও ভুেল যাব সব। আিম
এই খারাপ সময়টার কথা মেন রাখব না।
িবেকলেবলার আকাশ তখন একটু েযন েবিশ উজ্জ্বল হেয়েছ।

েসই একটা রাতই রুনুর রুেম
েসই একটা রাতই রুনুর রুেম কািটেয় িছল সুিম।

তার পরিদন েথেক রােতরেবলা নূরজাহান থােক তার রুেম। সুিম তার িবছানায়,
নূরজাহান নীেচ। েমেঝেত।
আেগ েবশ িটিভ েদখার শখ িছল সুিমর।
িনেজর রুেম েটিলিভশন একটা আেছ। েচৗদ্দইঞ্িচ সিন েটিলিভশন। গত দুআড়াই মাস
ধের েসভােব েটিলিভশন আর েদখা হয় না তার। েদখেত ভাল লােগ না।
েটিলিভশেনর কারেণ আেগ ঘুমােত ঘুমােত বােরাটা সােড় বােরাটা েবেজ েযত।
আজকাল দশটা সােড় দশটার মধ্েযই শুেয় পেড়।
সুিমর আেরকটা অভ্েযস হচ্েছ, আেলােত েস একদমই ঘুেমােত পাের না। েসই আেলা
যতই মৃদু েহাক, যতই েমালােয়ম েহাক। এজন্য িডমলাইট থাকার পরও কখনও
িডমলাইট জ্বালােনা হয় না তার। অন্ধকাের িনেজর িবছানায় শুেয় মগ্ন হেয় েয
েকানও িকছু ভাবেতই ভাল লােগ সুিমর। িকন্তু ভাবেত েস আজকাল চায় না। এজন্য
শুেয় পড়ার পর যতক্ষণ ঘুম না আেস নূরজাহােনর সঙ্েগ টুকটাক কথা বেল।
েসিদেনর পর েথেক নূরজাহােনর সঙ্েগ েযন আলাদা একটা ভাব হেয় েগেছ তার।
আজও শুেয় পড়ার পর অেনকক্ষণ কথা বেলিছল।
িমলার ব্যাপারটা জানার পর েথেক অদ্ভুত এক অনুভূিত হচ্েছ তার। িমলার ওপর
েথেক যাবতীয় রাগ অিভমান চেল েগেছ। আশ্চর্য এক মায়া হচ্েছ িমলার জন্য। ও
রকম ঘটনা েকানও েমেয়র জীবেন ঘটেল েসই েমেয়র সব িকছুই উলট পালট হেয়
যাওয়ার কথা। িমলারও তাই হেয়িছল। তার ওপর পুেরা ব্যাপারটাই েস েচেপ
িগেয়িছল। কারও সঙ্েগ েশয়ার কেরিন বেল মেনর ওপর চাপটা তার েবিশ পেড়িছল।
এজন্যই সুিম এবং জেয়র সঙ্েগ এেলােমেলা আচরণগুেলা েস কেরেছ।
সবেচ’ আনন্েদর কথা মাস িতেনেকর মধ্েয িনেজেক েস সামাল িদেয় েফেলেছ।
েভতের েভতের আশ্চর্য এক শক্িত সঞ্চয় কেরেছ। জেয়র কাছ েথেক িনেজেক
িফিরেয়েছ। প্িরয়তম বন্ধুর কােছ িফের এেসেছ।
িকন্তু েক এই সর্বনাশটা করল িমলার?
এইসব ব্যাপার িক তাহেল েগাপন প্েরেমর মেতাই এমন এক েগাপন ক্ষত, জীবন
িদেয় হেলও েমেয়রা তা েচেপ রােখ!
তারপরই একটা কথা েভেব দম বন্ধ হেয় এল সুিমর।
গল্প উপন্যাস এবং িসেনমা নাটেক েয েদখা যায় এই ধরেনর ঘটনা ঘটেলই েমেয়িট
প্রগন্যান্ট হেয় যায়। িমলার েসই ধরেনর েকানও সমস্যা হয়িন েতা?
সর্বনাশ!

একথা েতা িমলােক িজজ্েঞস করা হয়িন!
যিদ েতমন িকছু হেয় থােক তাহেল েতা ভয়াবহ রকেমর িবপােক পড়েব িমলা।
সুিমর ইচ্েছ হেলা উেঠ িগেয় এখুিন েফান কের িমলােক। পিরষ্কার েজেন েনয়
ব্যাপারিট।
তারপরই অন্য একটা কথা েভেব েভতের েভতের শান্ত হেলা েস।
না েতমন ব্যাপার িনশ্চয় হয়িন।
িতনমাস হেয় েগেছ।
েতমন িকছু হেল এর মধ্েযই েটর েপেয় েযত িমলা। সুিমেক বলেতা।
এসব েভেব সুিম েকমন একটা হাঁপ ছাড়ল।
িঠক তখুিন েমেঝেত েশায়া নূরজাহান বলল, কী হেলা?
সুিম অবাক হেলা। কী?
ঘুমান নাই?
না।
ক্যান?
ঘুম আসেছ না।
নূরজাহান হাসল। েতলােপাকার ডর না বদজীেনর?
েকানটারই না।
তাহেল?
এমিন।
তারপর আবার িকছুক্ষণ চুপচাপ। এই ফাঁেক সুিম ভাবল একটু ঘুিরেয় িফিরেয় েরপ
সম্পর্ক নূরজাহােনর কাছ েথেক িকছু জানা যায় কী না েদখা যাক। ব্যাপারটা ঘেট
যাওয়ার পর কী কী ধরেনর সমস্যা হেত পাের েমেয়েদর! শারীিরক এবং মানিসক
সমস্যা। হয়েতা মানিসক সমস্যার কথা েতমন বলেত পারেব না নূরজাহান,
শারীিরকগুেলা িনশ্চয় পারেব।
সুিম তারপর েমেঝর িদেক কাত হেলা। বুয়া?

জী।
েতামার িক ঘুম পাচ্েছ?
না।
কেয়কটা কথা িজজ্েঞস কির?
জ্বী কেরন।
তুিম িক েরপ েবাঝ?
জ্বী না।
শব্দটা ইংেরিজ। হয়েতা এজন্য বুঝেত পারছ না। বাংলায় বলেল বুঝেব।
শ্লীলতাহািন। সহজ বাংলায় ধর্ষণ।
জ্বী বুঝিছ। বদমাইসা ব্যাটাগুিল েজার জবরদস্িত মাইয়া মানুেষর ইজ্জত নষ্ট
করেল েসইটাের বেল ধর্ষণ।
হ্যাঁ।
হঠাৎ এই কথাটা আপনার মেন আসল ক্যান?
েতমন েকানও কারণ েনই। েপপাের প্রায়ই এসব িনেয় পিড় েতা, এজন্য েতামােক
িজজ্েঞস করলাম।
হ এই হগল কাম েদশ েগরােম েবিশ হয়।
শহেরও হয়।
শহের মেন হয় কম হয়।
না, আমার ধারণা শহেরই েবিশ হয়। িশক্িষত মানুষেদর মধ্েয েবিশ হয়। িকন্তু
েসসব কথা েতমন বাইের আেস না। েকউ জানেত পাের না।
হইেত পাের। েদশ েগরােমর ঘটনাগুিল মাইনেষ জাইনা যায়। শহেররগুিল মাইনেষ জােন
না। েকউ েপায়ািত হইয়া েগেলও অন্েয েটর পায় না।
হ্যাঁ। কারণ শহের এগুেলা েতমন েকানও সমস্যা নয়।
িকন্তু েদশ েগরােমর মাইয়াগুিলর বড় সমস্যা হয়। এইসব কারেণ আত্মহত্যাও
কের েকানও েকানও মাইয়া।
এমন ঘটনা জানা আেছ েতামার?

থাকব না ক্যান? আমাগ েগরােমর রািব, মােন রােবয়াই েতা আত্মহত্যা করিছল।
েস েরপড হেয়িছল?
জী?
মােন তােক েকউ ওসব কেরিছল?
হ।
বল েতা ঘটনাটা।
রািব আিছল বািড়র কােমর মাইয়া। আমাগ েগরােম সর্দার বািড় বহুত বড়বািড়। ওই
বািড়েত কাম করেতা েস। রািবগ বািড় আিছল পদ্মার চের। গিরব মানুেষর মাইয়া।
েতেরা েচৗদ্দ বছর বয়েস চর িথকা কােজর আশায় আইিছল আমাগ েগরােম। সর্দার
বািড়েত িঝেয়র কাম লইেলা। চুপচাপ ধরেনর ভাল মাইয়া। কাম ছাড়া িকছু েবােঝ না।
ওই বেয়িস মাইয়াগ লাহান শয়তািন বদমাইিস নাই।
েদখেত েকমন িছল?
ভাল না।
কী?
হ একদমই ভাল না। পািতেলর তলার লাহান গােয়র রং। েচহারাও ভাল না। তয়
শইলখান বড় েসান্দর। ওই রকম শইেলর মাইয়াগ পুরুষ েপালারা বহুত পছন্দ কের।
সর্দার বািড়েত তাগড়া জুয়ান েলাকজন আিছল ম্যালা। সর্দারগ ভাই েবরাদর,
েপালাপান সব িমলা ম্যালা পুরুষেপালা। রািব থাকত রান্ধন ঘের। এক রাইেত ঘেরর
ঝাঁপ েকমেন েকমেন খুইলা েক একজন ঢুইকা েগল েসই ঘের। তারপর রািবর মুখ
চাইপা ধইরা, পুরুষেপালাগুিল যা কের আর িক? রািবর সর্বনাশ হইয়া েগল। িকন্তু
মাইয়াডা বুঝেতই পারল না কামডা েক করল! ঘুটঘুইটা আন্ধাের রািব িচনেতই পারল
না তাের। যাওেনর সময় েবড়া আবার কইয়া েগল এই কথা েকউের কইেল জান যাইব
েতার। রািব েকউের কয় নাই। দুই িতনমাস পর েতা েপট ফুইলা উঠল রািবর। বািড়র
মিহলারা েটর পাইয়া েগল। ধরল রািবের। ক কার লেগ নষ্টািম করছস? রািব লজ্জায়
মের। কইেত চায় না, কইেত চায় না। েশষ পর্যন্ত বলল ঘটনাটা, িকন্তু েকউ
িবশ্বাস করল না। কইেলা, এই ঘটনা তুই বানাইছস। সত্য না। সত্য হইেল ঘটনা
ঘইটা যাওেনর পর আমাগ কছ নাই ক্যান? রািব বলল, ডের কই নাই। েকউ িবশ্বাস
করল না। রািবের বািড়ত িথকা বাইর কইরা িদেত চাইল। েসই রাইেতই সর্দার বািড়র
বাগােন িগয়া আমগােছর লেগ গলায় দিড় িদল রািব।
িকন্তু এই ঘটনা েতামরা জানেল কী কের? মােন েগরােমর অন্যান্য েলােক জানল কী
কের?

এইসব ঘটনা িক আর চাপা থােক নািক? েকানও না েকানওভােব েলােক জাইনা যায়।
িকন্তু এই কাজগুিল পুরুষ মানুষরা কের েকন?
পুরুষ মানুষরা আসেল মানুষ িহসােব ভাল হয় না। মাইয়া মানুেষর লেগ েজার েদখাইেত
তারা পছন্দ কের।
অথচ েমেয়রা মােয়র জাত। েমেয়েদর েপট েথেকই পুরুষরা জন্মায়। এই কথা তারা
মেন রােখ না।
হ্যাঁ। রাখেল এসব করা সম্ভব নয়। অথচ নারী পুরুেষর সত্িযকার িমলন পৃিথবীর
সবেচ’ আনন্েদর িবষয়। যিদ েসই িমলেন প্েরম থােক, ভালবাসা থােক।
এইটা িঠক বলেছন। প্েরম ভালবাসা থাকেল দুইজন দুইজনের পাওয়ার জন্য পাগল
হয়।
তার মােন ভালবাসা থাকেল ব্যাপারটা গভীর আনন্েদর আর ভালবাসা না থাকেল
ব্যাপারটা চরম ঘৃণার এবং েবদনার।
হ।
েজার কের ব্যাপারটা হেল সাধারণত কী কী অসুিবধা হয় েমেয়েদর? তুিম জােনা বুয়া?
শরীেরর অসুিবধা হয়। বাচ্চা হইয়া যাইেত পাের। আর েযইটা সবেচ’ বড় ক্ষিত হয়,
এত আনন্েদর ব্যাপারটার মধ্েয িবরাট একটা ভয় ঢুইকা যায়। অেনক মাইয়া
সারাজীবেনও আর এই ব্যাপারটার স্বাদ েবােঝ না।
সুিম মেন মেন বলল, িঠক।
নূরজাহান বলল, তয় আপেনের একটা কথা কই। েবিশর ভাগ পুরুষ মানুষই কইলাম
মাইয়া মানুেষর লেগ েজার জবরদস্িত কের। মাইয়াগ মন না বুইঝা, শরীল না বুইঝা
কামডা কের। প্েরম ভালবাসা ওই টাইেম েবাঝেত চায় না। িবয়া কইরা পুরুষেপালাগুিল
কী কের? পয়লা রাইেতই বউডার লেগ েজার কের। বউডার মনও েবােঝ না, শইলও
েবােঝ না। আপেনরা েয ধর্ষণ ধর্ষণ বেলন, দুিনয়ার েবিশর ভাগ পুরুষ মাইয়াগ
আসেল ধর্ষণই কের।
সুিম কথা বলল না।
নূরজাহান বলল, তয় প্েরম ভালবাসা থাকেল, দুইজেন দুইজনের বুইঝা যিদ িমিলত
হয় েসইটা দুিনয়ার সবেচ’ আনন্েদর।
একথা েশানার সঙ্েগ সঙ্েগ জেয়র কথা মেন পড়ল সুিমর। শরীেরর খুব েভতের েকমন
একটা কাঁপন লাগল। সুিম েযন েকমন িদেশহারা হেলা। নূরজাহান ঘুিমেয় পড়ার পরও

অেনকক্ষণ েজেগ রইল েস।
গভীর রােত ঘুেমর েভতর েস রােতর পর আজ আবার েসই অনুভূিতটা হেলা সুিমর।
প্রথেম মেন হেলা পােয়র পাতায় েক েযন খুব আলেতা ভঙ্িগেত সুরসুির িদচ্েছ।
সঙ্েগ সঙ্েগই ঘুমটা সুিমর ভাঙল। প্রথেম পা দুেটা েস েটেন িনল। তারপর অেপক্ষা
করেত লাগল ব্যাপারটা আবার ঘেট িক না!
কেয়ক মুহূর্েতর মধ্েয আবার েসই অনুভূিত।
অনুভূিতটা এবার ওপর িদেক উঠেছ। শরীর কাঁটা িদচ্েছ সুিমর। কী রকম িহম হেয়
আসেছ।
তবু দম বন্ধ কের পেড় রইল সুিম।
িকন্তু হাঁটুর ওপর আর উঠল না অনুভূিতটা। আচমকাই েথেম েগল। তারপরও েসই
অনুভূিতর জন্য অেপক্ষা করেত লাগল সুিম। কারণ ঘুম ভাঙার পর পরই েস
িসদ্ধান্ত িনেয়েছ ব্যাপারটা আসেল কী হচ্েছ তােক আজ বুঝেত হেব।
দম বন্ধ কের পেড় রইল সুিম।
কেয়ক মুহূর্ত পর েটর েপল তার নািভমূেল েস রােতর েসই অনুভূিত হচ্েছ। েক েযন
আলেতা কের মুখ ঘষেছ। ফেল শরীেরর েভতর অদ্ভুত এক অনুভূিত হচ্েছ তার।
এেকবােরই অেচনা এক অনুভূিত। অস্িথর লাগেছ তার, ভীষণ অস্িথর লাগেছ।
তরপর আচমকাই েথেম েগল অনুভূিতটা।
িকন্তু তারপরও অেপক্ষা করেত লাগল সুিম। েশষ অবস্থাটা েবাঝার জন্য অেপক্ষা
করেত লাগল।
িকছুক্ষেণর মধ্েযই যা আশা কেরেছ সুিম তাই হেলা। তার গলার কােছ, ঘােড়র কােছ
এবং গােল েক েযন খুবই আলেতা এবং আদুের ভঙ্িগেত মুখ ঘষেত লাগল। সঙ্েগ
েসই পারিফউেমর গন্ধটাও েপল সুিম। ওয়ান ম্যান েশা।
কেয়ক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই ধরফর কের িবছানায় উেঠ বসল সুিম। েবডসুইচ িটেপ
লাইট জালল।
কই রুেম েকউ েনই। ওই েতা েমেঝেত গভীর ঘুেম ডুেব আেছ নূরজাহান।
আজ আর েসই রােতর মেতা ভয় েপল না সুিম। নূরজাহানেক ডাকল।
েচাখ ডলেত ডলেত উেঠ বসল নূরজাহান। কী হইেছ?
ঘটনাটা বলল সুিম। শুেন ঘুম ভাঙা েচােখ তার িদেক খািনক তািকেয় রইল নূরজাহান।

তারপর বলল, আপেনের িকছু কথা িজজ্ঞাসা কির?
কেরা।
আপনার সঙ্েগ কী কারও মেনর সম্পর্ক আেছ?
েকন একথা বলছ?
কারণ আেছ।
কী কারণ?
থাকেল আমাের বেলন। তাইেল ঘটনাটা বুঝেত আমার সুিবধা হইব।
হ্যাঁ।
নূরজাহান উৎফুল্ল হেলা। আেছ?
এখন েনই।
তাইেল?
িছল।
এখন নাই ক্যান?
ওসব শুেন েতামার লাভ কী?
লাভ আেছ।
কী লাভ?
আিমও েতা মাইয়া মানুষ। আিম আপেনর সমস্যাটা বুঝেত পারুম।
ওসব আিম আসেল কাউেক বলেত চাই না। যা েশষ হেয় েগেছ তা বেল আর লাভ কী?
সুিমর মুেখর িদেক তািকেয় নূরজাহান বলল, আপেন কইতােছন েশষ হইয়া েগেছ
িকন্তু আমার মেন হয় েশষ হয় নাই।
েকন?
আমার মেন হয় আপেনর মেনর মইধ্েয, অন্তেরর মইধ্েয এখনও রইয়া েগেছ েস।
সুিম কথা বলল না।
নূরজাহান বলল, আপিন এখনও তার কথা ভােবন?

না একদম ভািব না।
নূরজাহান হাসল। ভােবন িকন্তু আপিন বুঝেত পােরন না। আপনার মেন হয় আপিন
তার কথা ভাবতােছন না। তার কথা আপেন ভুইলা েগেছন। আসেল েভােলন নাই।
সুিম চুপ কের রইল।
নূরজাহান বলল, যখন ভাব িছল তখন তার লেগ আপেনর কী কী হইেছ?
কী কী হেয়েছ মােন?
টান ভালবাসা থাকেল দুইজন মানুেষ যা যা হয় আিম তা বলতািছ।
ধুৎ ওসব িকছুই আমােদর হয়িন।
েস আপেনর হাত ধরেছ? জড়াইয়া ধরেছ েকানওিদন। চুমা িদেছ?
না। এসেবর িকছুই হয়িন তার সঙ্েগ আমার। শুধু কথা হেয়েছ।
খািল কথা? েদখা সাক্ষাৎ হয় নাই?
একিদন মাত্র হেয়িছল। তারপরই…।
তারপর কী হইেছ?
বাদ দাও ওসব কথা। বলেত ভাল লাগেছ না।
সুিম অন্যিদেক মুখ েফরাল।
নূরজাহান তখন িচন্িতত েচােখ সুিমর িদেক তািকেয় আেছ।
খািনক তািকেয় েথেক বলল, যখন কথা হইত তখন কী ধরেনর কথা হইত?
একথা েশানার সঙ্েগ সঙ্েগ সুিম কী রকম েকঁেপ উঠল। কী েযন কী কথা মেন পড়ল
তার। মুখটা উজ্জ্বল হেয় েগল। নূরজাহানেক েস বলল, িঠক আেছ। তুিম শুেয় পড়।
আিম লাইট অফ কের িদচ্িছ। যা েবাঝার আিম বুেঝ েগিছ।
সুিম লাইট অফ কের শুেয় পড়ল।
িকন্তু সুিমর আচরেণর মাথামুণ্ডু িকছুই বুঝেত পারল না নূরজাহান। সুিম শুেয় পড়ার
পরও অন্ধকার িবছানায় অেনকক্ষণ বেস রইল েস।

অপলক েচােখ সুিমর িদেক তািকেয়
অপলক েচােখ সুিমর িদেক তািকেয় রইল জয়।

এিক সত্িয সুিম?
নািক েস স্বপ্ন েদখেছ?
সুিমও তািকেয় িছল জেয়র িদেক। জেয়র েচােখ পলক পড়েছ না েদেখ িমষ্িট েহেস,
স্িনগ্ধ গলায় বলল, কী েদখছ?
সঙ্েগ সঙ্েগ েচােখ পলক পড়ল জেয়র। মুগ্ধ গলায় েস বলল, আমার িবশ্বাস হচ্েছ
না।
কী িবশ্বাস হচ্েছ না?
এই তুিম িক সত্িয েসই তুিম?
হ্যাঁ এই আিমই েসই আিম।
মেন হচ্েছ আিম স্বপ্ন েদখিছ।
জেয়র িদেক ডান হাতটা বািড়েয় িদেয় সুিম বলল, ছুঁেয় েদখ।
সঙ্েগ সঙ্েগ সুিমর হাতটা ধরল জয়। বুক কাঁিপেয় একটা শ্বাস পড়ল তার।
সুিম বলল, দীর্ঘশ্বাস েফলছ েকন?
দীর্ঘশ্বাস না। হাঁপ ছাড়লাম।
েকন?
মেন হেলা বহুিদন ধের হাজার মন ওজেনর এক পাথর আমার বুেক েচেপিছল। এই
মাত্র েসই পাথর েনেম েগল। বুকটা হালকা হেলা আমার। আিম। েযন েবঁেচ উঠলাম।
িকন্তু আমােক িক তুিম বাইেরই দাঁড় কিরেয় রাখেব?
জয়েদর উত্তরার বািড়েত জেয়র রুেমর বাইের দাঁিড়েয় িছল ওরা। খািনক আেগ এই
বািড়র েগেট এেস স্কুটার েথেক েনেমেছ সুিম। স্কুটার ভাড়া িমিটেয় বািড়র েভতর
ঢুেকেছ। েলবার ধরেনর একজন েলাক লম্বা একটা কাঠ কাঁেধ। কের িসঁিড়র িদেক
যাচ্িছল, সুিম তােক িজজ্েঞস কেরিছল জয় আেছ িক না। তারপর জেয়র বন্ধরুেম
এেস নক কেরেছ।
এখন বাইের দাঁড় কিরেয় রাখবার কথা বলায় জয় েকমন লজ্জা েপল। তখনও সুিমর
হাতটা েস ধের েরেখেছ। েসই হাত ধেরই েভতের িনেয় এল তােক।
রুেম ঢুেক সুিম বলল, খুব সুন্দর রুম।
জয় কী বলেব িকছু বুঝেত পারছ না। তখনও সুিমর হাতটা ধরা।

জেয়র েচােখর িদেক তািকেয় সুিম বলল, একটা কথা িক তুিম জােনা?
কী?
আজই প্রথম তুিম েয আমােক স্পর্শ করেল?
সঙ্েগ সঙ্েগ সুিমর হাতটা েছেড় িদল জয়। েকমন নার্ভাস হেলা। আবার িক আমার
েকানও ভুল হেয় েগল?
সুিম হাসল। িকেসর ভুল?
আমার েতা শুধুই ভুল হয়। িমলােক িনেয় ঠাট্টা করেত িগেয়…।
হাত তুেল জেয়র েঠাঁেট েছাঁয়াল সুিম। পুরেনা কথা আমরা সব ভুেল যাব।
তারপরই বলল, না না সব ভুলব না। মধুর স্মৃিতগুেলা মেন রাখব, সুন্দর কথাগুেলা
মেন রাখব। ভুেল যাব শুধু ভুল েবাঝাবুিঝ, শুধু দুঃেখর স্মৃিত।
একথা শুেন কী েয খুিশ হেলা জয়!
দুহােত সুিমর হাতটা ধরল েস। তাই ভাল। তাই ভাল।
উচ্ছল িকেশারীর ভঙ্িগেত জেয়র িবছানায় বসল সুিম।
জয় বলল, এই বািড় তুিম িচনেল কী কের?
িমলার কাছ েথেক িঠকানা িনেয়িছ।
িকন্তু আমােক েতা েফান করিন?
ইচ্েছ কেরই কিরিন।
েকন?
েতামােক চমেক িদেত েচেয়িছ।
যিদ আিম না থাকতাম?
েযখােনই থাকেত খুঁেজ েবর করতাম েতামােক।
সুিম হাসল। হঠাৎ কেরই আিম আবার েতামােক ভালবাসেত শুরু কেরিছ।
কেব েথেক?
কাল মাঝরাত েথেক।

মাঝরােত কী হেয়িছল?
েস কথা েতামােক বলব না।
একটু থামল সুিম। তারপর বলল, এই, েকমন লাগেছ আমােক?
জয় মুগ্ধ গলায় বলল, অপূর্ব।
েতামার জন্য এই নীল শািড়টা আিম আজ পেরিছ।
শািড়েত েতামােক অসাধারণ লাগেছ। সবাই িকন্তু সুন্দর কের শািড় পরেত পাের না।
আিম পাির।
সত্িয তুিম পার। এত সুন্দর কের শািড় পরেত েকানও েমেয়েক আিম কখনও েদিখিন।
িকন্তু অেতাদূের দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় আমার প্রশংসা করছ েকন? কােছ এেসা। আমার
পােশ এেস েবাস।
জয় এেস সুিমর পােশ বসল। সঙ্েগ সঙ্েগ জেয়র গা েথেক ওয়ান ম্যান েশার পাগল
করা গন্ধটা এল। এই গন্েধ আপাদমস্তক েকঁেপ উঠল সুিম। িদেশহারা গলায় বলল,
তুিম িক ওয়ান ম্যান েশা ইউজ কেরছ?
হ্যাঁ। আমার খুব প্িরয় পারিফউম। েকন েতামার খারাপ লাগেছ?
না না।
আিম েযিদন েতামার সঙ্েগ েদখা কেরিছলাম েসিদনও িক তুিম এই। পারিফউমটাই
ইউজ কেরিছেল?
হ্যাঁ। েকন বল েতা?
সুিম িমষ্িট কের হাসল। না িকছু না।
তারপর দুহােত জেয়র একটা হাত ধরল। অিভমানী িশশুর মেতা আদুের। গলায় বলল,
তুিম আমােক খুব কষ্ট িদেয়ছ।
জয় কাতর গলায় বলল, আিম আর কখনও এমন করব না।
কেরা না। এবার আিম েবঁেচ উেঠিছ, আেরকবার করেল েবাধহয় বাঁচেবাই না। এই
জােনা, কী হেয়িছল আমার?
না। কী হেয়িছল?
আমােক একটা বদজীেন ধেরিছল।

কী?
সত্িয। এমন িকন্তু হয়। েকানও েকানও েমেয়েক িকন্তু সত্িয বদজীেন ধের।
জীনটা কী কী কেরেছ বল েতা?
একিদন গভীর রােত প্রথেম অেনকক্ষণ ধের আমার পােয় সুরসুির িদেয়েছ। তারপর,
তারপর…। ধুৎ আমার বলেত লজ্জা করেছ।
জয় কী রকম েযন উত্েতিজত হেলা। বল না আমােক, না বলেল বুঝব কী কের?
সুিম িমষ্িট কের েহেস বলল, আমার তলেপেটর কােছ, নাভীর কােছ আলেতা কের
সুরসুির িদেয়েছ।
যাহ্!
সত্িয।
তারপর?
তারপর ঘােড় গলায় গােল আস্েত আস্েত মুখ ঘেষ িদেয়েছ। জীনিট েবাধহয় েসিদন
েসভ কেরিন। দািড় েগাঁফগুেলা একটু একটু ধারাল লাগিছল।
ফ্যাল ফ্যাল কের সুিমর মুেখর িদেক তািকেয় রইল জয়। কী বলছ এসব?
আিম িমথ্েয বলিছ না। এবং জীনিটর গা েথেক তখন ওয়ান ম্যান েশার গন্ধ
আসিছল।
এবার একটু থতমত েখল জয়। যাহ্!
সত্িয।
জীনরা েসভ কের, পারিফউম ইউজ কের এমন েতা কখনও শুিনিন।
সুিম গম্ভীর গলায় বলল, কালরােতও জীনটা আমার ঘের ঢুেকিছল। প্রথমিদন যা যা
কেরেছ কালও তাই তাই কেরেছ। তারপরই েতামার জন্য পাগল হেয়িছ আিম। সম্ভব
হেল ওই মুহূর্েতই আিম েতামার কােছ চেল আসতাম।
জয় অসহায় গলায় বলল, েতামার কথা আিম িকছুই বুঝেত পারিছ না। জীন ওই
ধরেনর েরামান্িটক আচরণ করেব আর েতামার মেন পড়েব আমার কথা, মােন কী
এসেবর?
দুহােত জেয়র গলা জিড়েয় ধরল সুিম। আমার েসই জীনটা েয তুিম! তবুও আিম িকছু
বুঝেত পারিছ না।

একিদেনর কথা বিল তাহেলই বুঝেত পারেব। েটিলেফােন তুিম আমােক একিদন
বেলিছেল না, েযিদন প্রথম আমােক তুিম স্পর্শ করেব, আমােক প্রথম আদর
করেব, েসিদন আদরটা শুরু করেব আমার পােয়র পাতা েথেক। আমার পােয়র পাতা
েথেক চুমু েখেত শুরু করেব। তারপর আস্েত আস্েত হাঁটু অব্িদ উঠেব। তারপর
আমার তলেপট এবং নািভমূেল চুমু খােব। আমার গােল গলায় গ্রীবায় চুমু খােব। এই
কথাগুেলা এমন কের আমার মেন েগঁেথ িগেয়িছল, েচতন। অবেচতন মেন আিম েকবল
একথাই েভেবিছ। ভাবেত ভাবেত বাস্তেব এক সময় েতমন অনুভূিত হেত শুরু কেরিছল
আমার। আর প্রথম িদন েসই েয েতামার গা েথেক ওয়ান ম্যান েশার গন্ধ
েপেয়িছলাম, েসই গন্ধটাও আমার স্মৃিতেত রেয় িগেয়িছল।
সুিমর কথা শুেন অদ্ভুত এক ভাল লাগায় মন ভের েগল জেয়র। অপলক েচােখ সুিমর
মুেখর িদেক েস তািকেয় রইল।
সুিম বলল, েতামার ভালবাসায় শরীর মন, অন্তর আত্মা সব ভের েগেছ আমার। েবঁেচ
থাকেল েতামার হাত ধের েবঁেচ থাকব, মের েগেলও েতামার হাত ধের মের যাব।
জয় স্বরাচ্ছন্ন গলায় বলল, আিমও।
তারপর জেয়র িবছানায় শুেয় পড়ল সুিম। এই, তুিম েযমন েযমন বলিছেল েতমন কের
আদর কর আমােক। পােয়র পাতায়, নািভমূেল, গােল গলায় গ্রীবায়। েতামার েছাঁয়ায়
ভালবাসােক ছুঁেয় েদখব আিম।
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