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আিম াগলার 
 

- -  ! স িক  ! জীবেনর অ কাের এত  কখেনা 
িন। আিম আর আমার পােশর বািড়র জেবদ। বাপের! শালার 

আর এক  হেলই ধরা পেড়িছলাম আর িক! নহাৎ বরাত জার। 
তাই এ যা া রে  পলাম। না হেল েলর েঁতা আর পাছায় হ র 
গা া খেত খেত ক াে র এবেড়া থবেড়া মা র ক া খােট 

কাতরােত হেতা এত ণ! 
 বড ােরর ধাের গভীর জ েলর কা ব কা পথ। িনি  
িমশকােলা অ কার। িনেজর হাত পা দখা যায় না। তার মে  
িদেয় এতটা পথ কীভােব য েট এেসিছ ভেব িনেজর কােছই 
আ য  লাগেছ। িক  এিক! জেবদ- জেবদ কাথায় গল! জেনই 
এক সে  টিছলাম আমরা। অ কােরর মে  ভাল কের 
তাকাবার চ া করলাম। িক  কই- কাথায় স? আমার এক  
খািন আেগই তা টিছল। নাঃ ! শালার ধােরর েক আেলার 
একটা েটাও নই- য ভাল কের দেখ নব। মেন হল একবার 
ডেক দিখ। িক  না, পােশই যিদ কান শালা বড ার িলশ ঘাপ  
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মের থােক তাহেলই াস, ঘ াচ- ঘ াচ। না দরকার নই বাবা। 
িনেজ ব চেল বােপর নাম। এইেবলা সটকােনা যায়। 
 কত রাত এখন ক জােন। অ কাের জায়গাটাও ক 
মা ম করেত পারিছ ন- এটা িক মািগর পােড়র জ ল! দখা 
যাক। বদর বদর বেল জাড়া পােয়র বঠা  
চালােত লাগলাম অ কার সিরেয় সিরেয়। 
 িক  জেবদ শালা এক  সাড়াও িদেল না। াথ পর। সব 
শালাই াথ পর। িবপেদ পড়েল কউ না। র হাক গ। েলায় 
যাক জেবদ। শালা আজেকর রাতটাই মা । েন মহাজন বাে াত 
আবার -  কের উঠেব, এ হ হ আমার অত টাকার মাল- 
মােঠ ফেল এিল। 
 হারামীরা তা আমােদর কথা ভােব না। ভােব টাকার 
কথা। ওের শালা ব েকর একটা ল শ লাগেলই তা আমার 
কে া কাবার। তামােদর আর িক! টাকার জাের আবার ন ন 
লাক আসেব। িনয়ায় েটর অভাব আেছ, ােটর তা অভাব 
নই। আবার ব ক বাঝাই মাল পাচার হেব। বাি ল বাি ল টাকার 
নাট জমেব তামােদর ঘের। 

 বন এবার এক  ফ কা ফ কা লাগেছ। আকােশ িক  তারা 
দখা যাে  না একটাও। ত  হ টিছ। ধােরর স  স তরােত 

স তরােত তার চেয় অ কার মেনর সে  াচাল পাড়েত 
পাড়েত। ভাি স মেনর কথা কউ নেত পায় না। না হেল 
িনয়ায় আমােদর মত হাঘের হাভােতেদর িক উপায় িছল। না 
রাজগার কের আমােদর খেত হেতা? বশ িক ণ হ টার পর 

নজের পড়ল সই বািলয়ািড়। পােশই সই ছাট খাল। না, আমার 
ল হয়িন। এত েণ মািগর পােড়র জ ল পার হলাম। ক থেক 

ি ার শষ িনঃ াস বিরেয় গল। আঃ ব চলাম। আর আমায় 
পায় ক। ওই তা সামেনর িবলটা পার হেল সই ভা া ই ল 
ঘরখানা। নাঃ অ কাের ক বাঝা যায় না। ত  এখানকার 

ধার বশ পাতলা মেন হে । এত ণ এক ও িজেরাইিন। এবার 
পেকেট হাত িকেয় একটা িবিড় (অব  ইি য়ান) বর কের 
ধরালাম। ল া একটা টান িদেয় একগাল ধ য়া নাক খ িদেয় 
আকােশর ধাের ঁেড় িদলাম। আঃ আমার এই ছা  শরীের 
যত েলা িছ  সব েলা যন িনয়ার ি েত ভের গল। সারািদন 
খাওয়া হয়িন। খািল পেট কেনা ধ য়ার লী যন ি েধর 
ত ী েলােত টান ধরােলা। ঝলাম আিম ধাত। ত  এখােন, এই 
পিরি িতেত মেন হল, আমার এই েতর দহমেনর ি  আমার 
জঠেরর ধার আব েক ভািসেয় িদল। পাতার ল  িবিড়েত 
আবার একটা ল া টান িদেয় অ কােরর মতই কােলা ধ য়া 
ছাড়লাম। আর মহাজনেক িক কিফয়ৎ দাব মেন মেন ক কের 
ফললাম। 

 মাল আিম নাবই। আর এই বড ার িদেয়ই পাচার করব। না 
হেল এক রােত িড়- িচশ টাকা ক ম রী দেব? িক  শালা যা 
হারামী, িব াস কের মাল দেব িক না ক জােন। কিদন থেক 
ছেলটার অ খ যাে । তার জে  ও ধ, ইনেজকশন িকনেত 

হেব। বৗটার পরেনর কাপড় ি েড়  - একখানা শাড়ী- 
ভেবিছলাম অ  স  দােম ইি য়া থেক আনব। তা শালা 

আজেকর িদনটাই মােঠ মারা গল। টর পলাম ি র জায়ার 
যন িঝিমেয় এল আমার। েত িব াদ হেয় গল সব। িবর  

মেন িবিড়টােত শষ টান িদেত যাব এমন সময় িবটেকল, 
িবদ েট একটা হািসর ার েন চমেক উঠলাম। হােতর ল  
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িবিড়টা আ েলর ফ ক ফসেক িছটেক পড়ল ের। ধরা পড়ার 
ভেয় েট পালােত গলাম। িক  সম  শরীর আমার অবশ অথব । 
পা খানা যন মা েত ঁ েত গেছ। ঘাড় িরেয় য দখব, ক 
হাসল,  তারও উপায় নই। ভেয়র একটা বাকা অসাড়তা যন 
আমার সম  শি েক আ  কের ফলল। 
 আবার সই হািসর ার। এবার আেরা ককশ িক  শ  
আেগর চেয় । হািস থামল। ভেস এেলা আ ােসর মত এক 
কেরা বাণী, না না ভেয়র িক  নই। িক টা যন িফের এল 

আমার সাহস। শালা হয়েতা ক িক িকংবা.... 
 আর ভাবেত পারলাম না।  মেন হল, িল থেক েচ 
না হয় হাজেত থাকব। ত  তা েচ থাকব। যা থােক ভাে । িক 
আর এমন হেব।  ছ’মােসর াপার বই তা নয়। আর এমন তা 
এর আেগও হেয়েছ। তেব এবার বৗ ছেলটা এক  ক  পােব- এই 
যা।  
 আমার কােনর পােশই আবারও তােক বলেত নলাম, 
অত িক ভাবছ। বললাম তা ভেয়র িক  নই। হঠাৎ লাকটার 
ক ের চমেক িফের তাকালাম। িফেক ধাের যিদও অ - 
দখলাম, িবরাট ল া চওড়া ষ। ভাব ককশ ক রেক 
মালােয়ম করার চ া কের বলেল স, িম যা ভাবছ আিম তা 

নই। 
 ভেয় নয় সে েহ আে ােশ ঁেশ উঠলাম আিম, তাই যিদ 
না হেব তাহেল আমার িপছেন লেগছ কন? আমােক ভরসা 
দবার জে  িঝ? 

 েড় ককশ গলায় হেস উঠেলা লাকটা হা- হা কের। 
মেন হল তার হািসর দাপেট রােতর জমাট ব ধা অ কার যন িথর 

িথর কের েপ েপ উঠেলা। যন কমন র, কমন ভয়াল 
হািস। আমার ম দে র মে  িদেয় যন একটা িহেমল াত 
বেয় গল। ত  অেনক কে  িনেজেক আিম সজাগ রাখলাম। 
 সিত  ভয় পেয়ছ মেন হে । লাকটা যন আমার পৗ েষ 
আঘাত করল। 
 আিমও সাজা  করলাম, দয়া কের তামার উে টা 
বলেব িক? না বকায়দায় পেয় িক  খরচােত চাও? 
 ত থেম থাকল লাকটা। বাধ হয় িক বলেব ভেব 
িনল। তারপর বলেল, দখ আমরা যখন একই পেথর পিথক... 
 কথা থািমেয় িদেয় ধােরর মােঝও স যন আমার 

খখানা দখবার চ া করল। 
 আিম বললাম, িক  তামােক আিম িচিন বেল তা মেন 
হে  না। তাছাড়া এ পেথর পিথক যারা অথ াৎ এই পেথ যারা 
চলােফরা কের- তােদর অেনকেকই আিম িচিন। 
 লাকটা িবষ  গলায় বলল, না িম আমায় চননা কই। 
কননা তামরা  

আর আমরা আেলার এপার আর ওপােরর বািস া। অথবা বলেত 
পার ধােরর। 
 তার মােন? বেল ধােরর মে ও ই চাখ বড় বড় কের 
লাকটার খ দখবার চ া করলাম। িক  িক ই নজর হল না। 

 দখেত পলাম তার িবরাট িবশাল দহটা। ত- ত নািকের 
বাবা! নািক দাি  দানব িক । িক  তাই বা িক কের হয়? এই 

ধােরর ক িচের চারাচালােনর চারাপেথই আমার আনােগানা 
আজ অেনক িদন। িক  কই কখেনা কান ত- েতর পা ায় তা 
পিড়িন। আর আজ সই আিম িকনা এমন অ ুত েতর পা ায় 
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পড়লাম। বশ মজাই লাগেছ ভাবেত। তাই তার কথার জর 
টেনই  করলাম, তা বাবা অ ুত ত সােহব িম আেলা বা 

ধার যখানকার বািস াই হওনা কন এখােন এেসছ কন? 
 অ েট হাসল লাকটা। বলেল, এেসিছ কন নেব? তার 
ক ের উৎসােহর জায়ার লাগল যন। বলেত লাগল, আিম 
এেসিছ চারা পথ েলা জানেত।  
 আমােদর দেশর াগিলং এর চারা পথ েলা জেন 
তামার লাভ? আিম বলেত লাগলাম, িমও Smuggler 

নািক? িক িক িজিনস চারাচালান হয় তামােদর ওখান থেক? 
 অেনক অেনক রকম িজিনেসর চারাচালান হয়। উৎসােহর 
উে জনা যন লাকটার গলার ের ফেট পড়েত লাগল। বলেল, 
জােনা- ব ত বান সব িজিনস পাচার হয় আমােদর ওখান 
থেক। তামােক সব দখাব। সে  কের িনেয় সব দখাব 
তামােক, সিত  বলিছ। আর যিদ চাও িমও িক  কািমেয় িনেত 

পারেব।  িম আমার এই উপকারটা কর- করেব না? 
 আিম তার খ দখেত পাি েন। ত  মেন হে  ও যন 
আমার িদেক তী - তী  ি েত চেয় আেছ এই অ কােরর 
মে ও। আমার উ েরর আশায়। 
 আিম তামার িক উপকার করব? কতকটা অিভ েতর 
মত  করলাম। কননা আমার িভতেরর লাভ ব টা তখন 
হাজার ভাে র মত িতড়িবিড়েয় উেঠেছ। হয়েতা চােরর উপর 
বাটপািড়র িবে টা খা েয় বশ িক  লাভ করেতও পাির। 

-িক পারেব না আমার এ  উপকার করেত? 
- বশ, বল িক করেত হেব? 

 এক খািন প কের থাকল লাকটা। হয়েতা ভেব িনল 
এক । তারপর বলল, শ  এমন িক  নয়। আিম জািন এক  চ া 
করেলই িম পারেব। 
 এক  িবর  হলাম। কননা রাত শষ হবার আেগই এ 
জায়গা ছেড় পালােত হেব। ভার হেত না হেতই বড ােরর 
লডগ েলা আবার আমােদর তািড়েয় িফরেত  করেব। তখন 

পালাবার পথ ও খায়ােত হেব। তাই এক   ের বললাম, 
আের বাবা িক বলেব তাড়াতািড় বেল ফল না। 
 আমার তায় এক  যন  হল লাকটা। তমিন  
কে ই বলেল,  
দখ, তামােক আিম বাধহয় এক  বশী িবর  করিছ। িক  

মেন কার না। িক  আমার আর এ ছাড়া য উপায় নই। িদনরাত 
দেখ দেখ ভে  পড়িছ- হতাশ হি । অথচ িনেজ য িক  

করেবা তার উপায় নই- েযাগও নই।  দখিছ চারিদক 
থেক াগিলং হে - ববাক পাচার হেয় যাে । সবাই পাচার 

করেছ। যা পাে  তাই চারাচালােন পাচার করেছ। আর আিম? 
আিম াটা হ  কের চাখ মেল  দখিছ। িক  করেত পারিছ 
ন, িক  করার নই আমার। িম িব াস কর, আজ পয  আিম 

 অপরেক আমার চােখর সামেন িদেয় াগল করেত 
দখলাম। সবাই- য যিদক িদেয় পারেছ র লাভ করেছ। ক 

ভরেছ, া  ভরেছ।  আিম হতভাগা......... 
ওেক থািমেয় িদেয় এবার আিম িজ াসা করলাম, সিক! 

িম কখেনা কােলা পেথ টাকা কামাওিন? 
 না, ভাই না, আেবগ কি ত কে  লাকটা বলেত লাগল, 
য কান কসম খেত বলেব িম, খােবা। িব াস কেরা, কখেনাই 

আিম াগালার ০৭ 
 

         আিম াগালার ০৮ 
 



আিম ও কাজ কিরিন। িক  আজ আর না করেলই নয়। কননা 
সবাই যখন করেছ, কের েল েপ উঠেছ, আিমই বা বাকার 
মত বেস থেক অনটেনর অ -ঘ  খেয় ঁ েক ঁ েক মরব কন- 
বল? এক  থেম আবারও বলেত লাগল, তাই তা ভাই 
তামােদর দেশ তামার কােছ অেনক ঁ েজ পেত এেসিছ। 

আমােক তামার শখােতই হেব।  
- িক িশখেত চাও? 
- ধেরা াগিলং। তামােদর দেশ এ কথাটার মােন িক? 

াগিলং কাথায়? চারাচালান িক? চারাচালান কন? এর লাভ 
লাকসান কত পােস ? এ িকভােব করেত হয়। িক িক মাল এর 

সে  থােক। কান কান জায়গায় াগিলং হয়। কাথা িদেয় 
কান পেথ হয়। কান সমেয়? 

তার কথায় বাধা িদেয় বেল উঠলাম, বেলা িক! এই  
াপােরর িম িক  বাঝ না। তেব য এইমা  বলেল তামােদর 

ওখােনও এসব অ ান র হয়। 
ক, ক, ক ভাই,  কে  বেল উঠেলা লাকটা, সব 

ক। আিম এত  িমে  বিলিন। বেলিছ তা য কান কসম 
খেয় বলেত বলেলও িনঃসে ােচ বলেত পারব আিম ওসব 
াগিলং এর াপাের িক ই িঝেন। 

- িক  - 
- না। আমােক অিব াস কার না। 

 - িব াসই বা কির িক কের বেলা। সবাই চারাচালােনর 
কারবার কের আর িম হাত েয় বেস থাক- এ িক কের হয়। 
 - আমার অব া িম জান না। 

 - ও তাই বেলা। ঁ িজ যিদ কম তা কান মহাজন ধরেলই 
তা পার। আমােদর এখােন ব ত বড় বড় মহাজন টাকা িনেয় 

আমােদর খাসােমাদ কের াগিলং  
করার জে । 
আনে  সব েল িগেয় লাকটা সই ধােরর মে ও হাত তািল 
িদেয় লািফেয় ওেঠ। বেল, বেলা িক! তামােদর এখানকার 
মহাজনরা এত উদার এত মহৎ! কথার মােঝই হঠাৎ যন লাকটা 

ষেড় ভে  পেড়। যন িনেজ িনেজই ীণ কে  বেল, হায় 
আমার এলাকা ! স য কী ভীষণ জায়গা! সখােন কউ কা র 
না। কা র জ  কউ ক েদ না। এমন িন ুর এমন বদরদী সব। 

ধােরর মে   দখলাম ‘‘ কউ ক েদনা’’ কথাটা বলবার 
সময় লাকটা তার জামার আি ন িদেয় চাখ েছ িনল। তার এই 

থা র অসহায় অব া দেখ আিমও িবচিলত না হেয় পারলাম 
না। বললাম, এমন দয়হীন তামার দেশর লােকরা। ক 
আেছ, যখন বলেছা সবই তামায় শখােবা। আজ থেক তামার 
দািয়  আিম িনলাম। ভব না। 
 লাকটার সব িবষ তা যন েত উেব গল। আনে র 
আিতশে  হয়েতা আমােক ক েধ েল িনেয় তা ব ত   
করার মতলেব মাথা িন  কের আমার িদেক এিগেয় আসেতই 
আিম সভেয় পা িপিছেয় িগেয় বেল উঠলাম, থাক থাক। এত 
তাড়াতািড় িকেসর। আেগ সব শখাই- শেখা তারপর হেব। 
 এক  থেম আবার বললাম, িক  আমার একটা শত 
আেছ। 

- িক? 
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- তামার মত আমারও তা িক  জানবার, িশখবার 
থাকেত পাের। 
- হ  পাের। পাের বই িক। 
আমার মেনর ভতরটা তখন ন ন জায়গায় ন ন িক  
পাচার কের হাত েটা মকশ করার জে  িকলিবল 
করেছ। 
তাই সা েহ বললাম, তাহেল তামার এলাকায় িক িক 

িজিনস িকভােব কাথায় কাথায় চারাচালান হয় আমােক আেগ 
দখােত হেব। পারেব?  

 লাকটা সাৎসােহ বেল উঠেলা, হ  হ  ব পারব। আলবৎ 
পারব। এ িন দখেত চাও? 
 বললাম, িন য়। এ িন দখেত পেল পেরর জে  বেস 
থাকা বাকামী। 
 ক আেছ, চল তেব। বেল লাকটা আমােক িপছেন রেখ 
এ েত  করল। আিমও তার িপছেন হ টেত হ টেত মেন মেন 
বলেত লাগলাম, আমােদর এখােন একটা েড় বা াও চারা 
পেথ কত মাল পাচার কের আেস। আর উিন েড়া ভাম স পেথর 
িক ই বােঝন না। াটা ভড়কীবাজ! য়াজী করার আর জায়গা 
পাওিন।  
 ওর িপছন িপছন হ টিছ আর িনেজর িচ ার সে  িনেজই 
খলা করিছ। দখাই যাক না কাথাকার পািন কাথায় গড়ায়। এই 

কের কের ভা া ই ল ঘরটা ছািড়েয় আসেতই িফেক অ কােরর 
মে ও দখেত পলাম  মাইল ের নসী র ানীর হাট। কখানা 
যন আশায় চা া হেয় উঠেলা। এই তা সই হাট যখান থেক 

আজ ের ব ক বাঝাই মাল িনেয় িহ ােনর কাৎকাসারীর 

হােটর িদেক যাি লাম। অ ােতই একটা দীঘ াস আমার ক 
থেক বিরেয় এল। িচশ টাকা- কচকেচ িচশ  টাকার ম রী 

ফ া হেয় গল আজ। 
 লাক  নীরেব হ টিছল এত ণ। এবার সামেনর িদেক 
তািকেয়  করেল, উই য িবরাট েনর ঘর মত দখা যাে  
ওটা কী? 
 -ওটা সােরর গাডাউন, েদাম। ওর পি ম িদেকরটা 
বীজ ধােনর। ঐেটই হল নসী র ানীর হাট। 
 - এখান থেক অেনক র মেন হয়। 
 - না ব র না। মাইল েয়ক মা । 
 - ও ওখােনই িঝ সার বীজ সব ম ত থােক? 
 - থােক না। ম ত হয় আর ক সমেয় আমরা বড ার পার 
কের িদই। 
 লাকটা িক এক খািন ভােব। পের িজে স কের, আ া 
ওখান থেক মাল সব কাথায় পাচার হয়? 
 বললাম, দখেল না, ওই য জ ল- ওর নাম মাগীর 
পােড়র জ ল। ওই জ েলর ওপাের ভড়ী। ভড়ী টপকােলই 
ইি য়া মােন ভারত। 
 ব যন শী হেয়েছ এমিনভােব লাকটা বেল উঠেলা, 
বাঃ! তামােদর বড ার কত ন। পার হওয়া কত সহজ। আর 
আমার ওখােন- এই য এেস পেড়িছ, বেল থামেলা লাকটা। 
 আিমও ওর পােশ িগেয় থেম পড়লাম। িফেক ধাের 
পির ার দখেত পলাম একটা ঘাড়া মা েত পা েক েক ঘাস 
খাে  ঘাড় িন  কের। আর মােঝ মােঝ অ ুত একটা শ  করেছ 
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নাক িদেয়। পােশই রেয়েছ জন বসা যায় এমন একটা টা া 
গািড়। যা আেজা িদি  আ ার পেথ পেথ যা ী বেয় বড়ায়। 
 িব েয়  করলাম, এ টা া তাহেল তামার? এেত 
চড়েত হেব নািক? 
 লাকটা হেস উঠেলা। যন িব েপর হািস। বলেল, 
তামার েটা ে র জবাব হল হ । এির মে  ঘাড়াটােক টেন 

এেন বশ কায়দা কের টা াটার সে  েড় ফেলেছ স। 
 মেন হল আিম যন কমন া  হেয় পড়িছ। আমার 
চারপােশর পিরেবশ যন ধীের ধীের বদেল যাে । া র চােখ 
দখলাম লাকটা লাফ িদেয় টা ায় উেঠ পেড় লাগাম টেন ধের 

হ কেলা, কই উেঠ পেড়া? 
 লাকটা আমার িদেক তািকেয় যন একটা সশ  ম  
উ ারণ করেলা, আর আিম িনঃশে  েত পাওয়া বাবার মত 
টা ায় উেঠ তার পােশ বেস পড়লাম। ত অথবা সচল একটা 
িতর মত। িক  এটা ঝলাম এবং দখলাম টা া তখন চলা  

কেরেছ। সে  সে  মেন হল আমার চােখর ি  খর এবং 
সজাগ হেয় উেঠেছ। বরং বলা যায় ক সই েত মেন হল 
আমার ই চােখর তম া েলা যন আেরা তী  এবং তী  
হেয় উেঠেছ। বলেত পারিছ না িক  অথচ দখেত পাি  সব অিত 
তী  ভােব- যন িদেনর আেলার মত। চারিদক তািকেয় দখিছ 
আর মেন হে , বাঃ র, রতর, রতম। এমন তা 
কখেনা দিখিন। কাথাও দিখিন। আঃ কী য অ ব  সসব । 
যা কখেনা কান কােল ক না কিরিন। মেন হল,  আিম কন 

িথবীর কউই ক না করেত পাের না এমন সসব মহান । 
মা র িথবীর মা েষর িচ া, ভাবনা, ক নার বাইের এসব। 

অ ব, অিচ নীয় সব ে র সমােরাহ। আঃ! আিম কাথায়- এ 
আিম কাথায় চেলিছ! 
 টা ার ঐ শীণ   ঘাড়াটা যন পকথার প ীরাজ, 
টেছ তা টেছই। যমন উ াম গিত তমিন চ  বগ। কান 

ঝ িঝেয় আসেছ বাতােসর তী  শে । 
 আমার পােশ বেস আেছ াগিলং িশ াথ - ি র িনব াক। 
হােত ধরা  প ীরােজর লাগাম। ি  িনব  সামেন। একবার 
ঘাড় িফিরেয় বলেত চাইলাম, কাথায় চেলিছ আমরা? এ িক 
রকম টা া তামার- এত গিত হয় িক কের এর? িক  এত েলা 

ে র একটাও আমার খ িদেয় ব েলা না, যন বাকশি হীন 
আিম। 
 এিক! এিক! আমার ি  শি র চ তা ব  ণ য বেড় 
িগেয়েছ হঠাৎ তার মাণ পলাম ভাঙা ই ল ঘেরর কােছ ঘাস 
খাওয়া সই জীণ  ঘাড়াটার িদেক চেয়। টা া স টেন চেলেছ 
ভীষণতম তী  বেগ, যার তী তা কিকেয় উঠেছ বাতােসর িশষ 
কাটার শে । এিক আ য । সই ঘাড়াটা! সামেন আমার ি েক 

সািরত কের যা দখলাম- তােত াভািবক অব ায় হেল আিম 
এমন িচৎকার কের উঠতাম য- িক  হায় অ । আমার ক র 
এ কান মায়া বেল । আিম িনঃশ , আিম িনব াক, বাবা।  
আমার উপি ত তী  ি শি র বেল ত  করলাম সই অস ব 
িবিচ  জ টােক। সটা এখন আর আেগর মত , শীণ  নয়। দশ- 
িবশটা আরবী অথবা অে লীয় অ েক যাগ করেল য আকার ও 
আ িত দ ড়ায়- এ ঘাড়াটােক আিম চােখর সামেন দখলাম 
তাই। তমিন িবরাট দহ। যমন  তমিন ল া চওড়ায়। গােয়র 
রং- সও এক আজব াপার। টকটেক আ েনর মত লাল। একটা 
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জ র য এত রকেমর গহনা হেত পাের আেগ কখেনা ক না 
কিরিন। এখন দখলাম। গলায় মালার মত চওড়া ব , তার 
সে  িগজার ঘ ার মত িবরাট িবরাট হাজার হাজার ঘ া। জাড় 
কদেম ছাটার জে  স েলা বাতােসর তী  শ  শ   শে র 
সে  ঠং ঠং কের সমােন বেজ চেলেছ এক ের। তার কামের 
ব - েক ব , কামর আর েকর বে র সে  আবার 

সংেযাগ ব । েত কটােতই ছাট বড় নানা আকােরর ঘ া। 
সবেচেয় আ য  য তার দেহর িত  অল ার থেক যন 
টকটেক লাল আ েনর লকী কের কের পড়েছ- তার ছাটার 
গিতর সে  সে । 
 আমার শািণত চােখর ি  ি র হেয় গল তা দেখ। এই 
সই মরা ঘাড়া। এিক। এিক যা  না মায়া। মেন মেন যন 

িবচিলত হেয় উঠলাম। হঠাৎ যন খয়াল হল দিখ তা আমােদর 
নসী র ানীর হাট থেক কত র এলাম। টা ার খালা িপছেনর 
িদেক চাখ ফরালাম। আঃ হাঃ! এত র! এত মেনা কর! 
এেয ে র অতীত। এ কী দখিছ আিম। এ িক পাগল করা 
সৗ । ঘঘ র ঘঘ র কের িব ৎ গিতেত ের চেলেছ টা ার ই 

চাকা। মঘ িবছােনা রা ার ওপর িদেয়!  এিক ই জাল! এিক 
ই িজেতর মেঘর আড়ােল রামল েণর িব ে  ে র আেয়াজন! 
এ কাথায় আিম এেসিছ! কাথায় চেলিছ! কাথায় সই নসী 
র ানীর হাট। এ য  মেঘর েলা। টা ার চাকার আঘােত 
উৎি  মেঘর কণা। টা ার ঘঘ র গিতর সে  সে   উড়েছ 
মেঘর েলা, েলায় অ কার। িক  িক অপ প স েলা। 

রামধ র বণ টায় বণ াঢ  স েলা। এত প মেঘর েলার। 
দখেল য চাখ ফরােনা যায় না। তািকেয় থাকেত ই া কের গ 

গা র ধের স িবিচ  বণ ালী েপর িদেক। হঠাৎ নজর পড়ল 
টা ার িদেক। এিক এেতা ছাট টা াখানা নয়, এ য িবরাট 
িব ল একখানা টা া। যার একপােশ ছা , অিকি ৎকর আিম। 
আর এক পােশ সামেনর িদেক িনব  ি , গ ীর সই আমার পথ 

দশ ক। সই সাথী, িবরাট, িবশাল তার দহ- লাল রে র মত 
বণ । আিম িক তেব ই িজেতর রেথ চেড় রামল েণর সে   
করেত চেলিছ- মেঘর আড়ােল আড়ােল। ? কমন কের 
করব- আিম য বাবা।  দখিছ আর দখিছ। আমার সাথী সও 
িনব াক। যন নহীন। হােত তার  ঘাড়ার লাগাম। হঠাৎ 
মেন হল আিম যন ঘামিছ, ভীষণ রকম ঘামিছ। গরম? হ  
তাইেতা ভীষণ গরম বাধ হে  এখন। তাকালাম ঘাড়ার িদেক- 
টেছ তা টেছই ভীষণ ভয়াবহ স গিতেবগ। সও ঘামেছ।  
দখিছ সই ঘাড়াটার দেহর পাশ থেক আ েনর গালার মত 

িবরাট িবরাট সব িপ  কের কের িছটেক িছটেক পড়েছ, 
পড়েছ আর িনঃসীম অসীেম িমিলেয় যাে । ত  গিত তার ব ার- 
দ ম। কবল ঘাড়াটার িদেক তািকেয় থাকেত থাকেত মেন হল 
যন স লেছ। সম  দহটাই তার অ াকাের িবরাট একটা 
ল  আ েনর িপ  যন। সিদেক চেয় চেয় আিম যন আেরা 

বিশ অিভ ত হেয় পড়িছ। সব া  আমার িব ভােব ঘামেছ। 
উ াপ- চ  উ াপ। হয়ত আমার সব া েক ঝলেস িদে । িক  
আমার অবেচতন মন আমােক এ  িঝেয় িদে  য আিম 
সি ত হারা আিম অ িতহীন। যত অ িত  আমার ই 
চােখ ক ী ত। এিক! এিক! এেয চারিদক লাল- লােল লাল। 

ডাইেন, বােয়, সামেন, িপছেন যিদেক চাখ ফরাই  লােল 
লাল। কােছ িক কাথাও ই াত তিরর ফারেনস আেছ? যমন 
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আেছ জামেশদ ের টাটার? এত লাল। না, না টাটার ই াত 
কারখানার ফারেনস তা এত লাল নয়। এ য তার চেয় ব  ব  
ব  ণ বশী। 
 এই িঝ সই অন  মহা েলাক! হ , ঐ ঐ তা- মহা 
অন েলােকর  
আিদগ  িব ত মােঠ থের থের সাজােনা   হ,  উপ হ, 
উ া, ন িনচয়। এিক সৗ  মহান! এ িক অ  িশ ীর 

 িশ  কা কায! কান স কিবর দয় িনংড়ােনা 
রেসাৎসািরত মহামিহম মহাকা । ল  কা  েলাক, েলাক, 
গালক িঝ তার এক  মা  কামল করতলি ত স া। বাক, 

নীরব অথচ উে িলত আন  উ ােস আিম- আমার সকল স া 
হঠাৎ যন হত ান হেয় পড়ল। মেন হল আিম ান হািরেয় 
ফললাম। অিন  আনে , অন ত বল লেক....... 

 যখন ান হল, দখলাম আিম েয় আিছ একটা ঘের। 
চাখেমেল ভাল কের দখেত লাগলাম চারিদেক। হ , ঘেরই েয় 

আিছ। িক  এ কমন ঘর? কাঠা ঘর নয়। মা র ঘর নয়। বড়ার 
ঘরও নয়। তাহেল িকেসর ঘর। মেন পড়ল, আমােদর দেশ 
এরকম ঘর তা কাথাও দিখিন কখেনা। কাথাও এমন আেছ বা 
হয় বেলও তা কা র কােছ িনিন কখেনা। আ য  বেট! এই 

থম আমার গলা িদেয় আওয়াজ ব েলা, আিম কাথায়? 
 সে  সে  পাশ থেক উ র এেলা, এই য জেগছ 
দখিছ। 

 পাশ িফরেতই দখেত পলাম, বলেত বলেত সই লাকটা 
আমার িদেক এিগেয় এেলা এক । তারপর আবার বলেল, এই ল া 

জািন, ভাবলাম তামার িঝ সইল না, তা এখন কমন বাধ 
করছ? 
 বললাম, ভালই। আ য । কত ণ অ ান হেয় িছলাম 
জািনেন। িক  িনেজর মে  আমার এত  াি  বা অবসাদ 
আেছ বেল মেনই হল না। িনেজ িনেজ বশ সহজ ভােবই উেঠ 
বসলাম। আবার িজে স করলাম, এ কাথায় এেনছ আমােক? 
 লাকটা হাসল। রহ ময় হািস। বলেল, কন আমার ঘের। 
 তামার ঘর? বেল আর একবার আিম ভাল কের সম  
ঘরখানা দখেত লাগলাম। আমার িব ঢ় ি  িলেয় িলেয়। 
 লাকটা বাধহয় আমার মেনর ভাব ঝেত পারল। বলেল, 
অবাক হবারই কথা। এ ঘর তামােদর দেশ পােব কাথায়? 
দখছ না, িভেজ মেঘর দয়াল আর ষােরর পাতার চাল, 

আসেল আমােদর এখানকার ব াই অ রকম। 
 তার মােন?  করেতই হঠাৎ আমার কােন এেলা অজ  
কে র ক ণ আ নাদ আর হাহাকার। যন ল  ল  মা ষ কীেসর 
এক অ  য ণায় আ ল আতনাদ করেছ। িবভৎস স সমেবত 
শ ! আিম লাকটার েখর িদেক িজ া  ি  েল দখলাম।  
 লাকটা বলল, ও িক  না। ওসেব কান িদও না। বেল, 
পােশর িশিশর ভজা ষার য়াশার জানালাটা ব  কের িদল। 
সে  সে  সম  কালাহল থেম গল। 
জানালার কাছ থেক সের এেস আমােক স বলেল, নাও, তির 
হেয় নাও। আমােদর এখানকার চারাচালােনর বাজারটা তামােক 
দখাব। তারপর আমার দখার পালা, িক  

বল? 
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 জবাব িদলাম, িন য়। কথার খলাফ হেব না। মেনর 
ভতর আমার িক  সই লােভর পাকা েলা আবার িকলিবিলেয় 

উঠেত লাগল। মনেক সাবধান করলাম, মনের, বফ স হেয়া না। 
আেগ আট ঘাট সব জেন নাও। কাথায় কার মারামাির, কাথায় 
কার চােমিচ, হ েগাল ওসেব আমার কাজ িক? আিম াগলার, 
আমার কাজ হল এক দশ থেক আর এক দেশ মাল পাচার 
করা। এই আমার রাজগােরর পথ। এই আমার জীিবকা, আিম 

াগলার। 
 লাকটা এবার তািগদ িদেল, ওেঠা চল, যাওয়া যাক। 
 চেলা, বেল জন ঘর থেক বিরেয় পড়লাম। অেনক র 
চলার পর লাকটা এক জায়গায় এেস থামল। আমােকও থািমেয় 
িদল। 
 আিম জায়গাটার চািরিদেক দখেত লাগলাম। যত র ি  
চেল।    া র। অন  িব ত া র। মােঝ মােঝ তার 
িবরাট িবশাল এক একটা হ , এক একটা বাংেলা াটান  উ  
অ ািলকা। সব েলাই যন চ েদর মত িঝকিমক করেছ। এমিন 
উ ল এমিন রমনীয়। দখেল ি  ি র হেয় যায়। 
 একিদেক আ ল দিখেয় লাকটা বেল উঠল, উ-ই য 
দখ। দখেত পা  িক ? 

 আিম ওর আ ল ল  কের দখলাম সিদেক। 
 ও বলেলা, ওই ের- ওই য িবরাট িবি ংটা দখেত 
পা ? 
 জবাব িদলাম, হ  দখেত পাি । 
 - িক দখছ? 

 - ওই িবি ং এর ওপেরর িদেক একটা যন সাইনেবাড  
টা ােনা রেয়েছ বেল মেন হে । 
 - এ াহ! ক দেখছ। িক লখা আেছ ওই সাইনেবােড  
ঝেত পারছ িক ? পড়েত পার িকনা দখ দিখ। 

 - হ , লখা রেয়েছ ‘‘িবসিম া-িহর-রহমােনর রািহম’’। 
 আনে র আিতশ  লাকটা চেপ রাখেত পারল না। 
লািফেয় উঠল। বলেল, ক ক দেখছ। ওই সই গাডাউন, যার 
কথা তামােক বেলিছ। ওখান থেকই মাল পাচার হয়।  

হঠাৎ খ িদেয় আমার বিরেয় গল, ৎেতির। 
লাকটা এতটা আশা কেরিন। আমার কথায় চমেক উেঠ 

বলেল, ৎেতির বলছ? ৎেতির মােন িক?  
 - মােন িম একটা আ  বাকা, আ  ইিডেয়ট। 
 - ইিডেয়ট! ইিডেয়ট মােন িক? িম িক আমােক 
গালাগািল িদ । 
 - আলবৎ িদি । দাব না? এ দশ, ঁ ই সবই তামার। 
তামার চােখর সামেন থেকই তামার দশওয়ালী াগলাররা 

সব পাচার কের আর িম বাবা হাত কােল কের বেস দখ! িম 
িশখেব আমার দেশর াগিলং। তেবই হেয়েছ আর িক। িব িড 
আর দর তা আর দখিন। আর তােদর স ীন খাটােনা রাইেফল। 
তাহেল ঝেত আমার দেশ াগল করার মজা কত। 
 - িব িড আর, স ীন রাইেফল এসব কী বলছ িম। 
 - বলব আর িক। আমার দেশর লনায় তামার এখােন 
তা দখিছ সব জলবৎ তরলং। েরর িবি ং এর িদেক একবার 

তািকেয় আবার লাকটার িদেক িফের িক  িবরি  আর িক  
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হতাশায় বললাম, না বাবা, তামার ারা াগিলং শখা হেব না 
ভাই। 
 হঠাৎ লাকটা আমার খানা হাত চেপ ধের বেল উঠল, 
বাবাই বল আর ভাই-ই বল আমােক তামার াগিলং শখােতই 
হেব। এেত িম নারাজ হেয়া না দা । এই ত থেক তামােক 
আিম  মানিছ। িম আমার , আমার ও াদ। 
 ছাড়- ছাড়, হাত ছাড়, আমার হাত ছািড়েয় িনেয় আবার 
েরর িবি ং এর িদেক ি  ফরালাম। এক  থেম, এক  ভেব 

িনেয় আবার বললাম, চল, দিখ িক ভােব িক করা যায়। 
 ও েত িগেয়ও এ েত পারলাম না। দখলাম, লাকটা সই 
একই ভােব সই একই জায়গায় কােঠর েলর মত দ িড়েয় 
আেছ। বললাম, িক হল? দ িড়েয় রইেল য? 
 ক ণ িবষ তায় লাকটা খ ক মা  করেত লাগল।  
এবার আমার হ ক ছাড়বার পালা। হ কলাম, িক হল, চেলা। 
 লাকটা ক ণ ের বলেলা, ও াদ িক  মেন কার না। 
তামােক ও াদ মেনিছ বেলই সিত  কথাটা বলেত পারিছ। 

নইেল পারতাম না। 
বললাম, বলই না িক বলেব। 

 আে  আে , যন কত অপরাধ কেরেছ এমিনভােব স 
বলেত লাগল, দখ ও াদ তামােদর হাত পা যমন খালা 
আমােদর িক  তমন না। তামরা যমন িনেজ িনেজ অেনক িক  
ভাবেত পার, করেতও পার আমরা িক  তা পািরেন। 
 মেন মেন িবর  হেয় উঠলাম।আের বাবা করিব তা 
চারাচালােনর কারবার। পয়সা ঠিব মজাও মারিব। তা অত 

আিদে তার দরকার িক। সই ভােবই বললাম, িক বলেত চাও 
েল বল দিখ। 

 লাকটা যন ল ায় অেধাবদন হেয় গল। বলেল, িক 
জান ও াদ। সব  
জায়গায় যাবার মতা আমার নই। আমার গিত অত  সীমাব । 
অ তঃ এখােন।  
 - তার মােন িম আমার সে  যােব না। আর তামার 
দেশ াগিলং করেত  

িগেয় আিম াটা ধরা পেড় হাজত খাটব, আর িম বাে াত ের 
দ িড়েয় তামাশা দখেব। তামার যিদ এত  মতা না থাকেব 
তাহেল আমােক িম এত র িনেয় এেল কন? 
 লাকটা মম াহেতর মত বেল উঠল, ও াদ িম সব িক  
জাননা বেল আমার ওপর রাগ করছ। জানেল এই শাগেরেদর 
ওপর তামার দয়াই হত। এক  থেম আবার বলেত লাগল, ক 
আেছ ও াদ তামার েমর ময াদা আিম রাখব। িক  আমারও 
একটা কথা তামার রাখেত হেব। 
 বললাম, িন য়। িম যিদ আমার কথা রাখ, আিমও 
তামার কথা রাখব। 

 আিম ধ  ও াদ। তামার দয়ায় আিম ধ । লাকটা 
বলেত লাগল, তামার কথামত আিম িক র পয  তামার সে  
যাব। তারপর যােব িম একা। আর আিম তামার জে  পেথর ঐ 
জায়গােতই অেপ া করব। আর ওইখান থেকই তামােক সব 
িক  িঝেয় দব। িম  আমার িদেক এক  ল  রাখেব। 
 ক আেছ তাই সই। বেল জন সই িদেক আবার 
রওয়ানা হেয় পড়লাম। 
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 এবার আিম িনেজর িচ ায় ব িদলাম। ই িপ আর, িব িড 
আর দর চােখ রাম েলা িদেয় আজ চা  বছর আিম জয় 
জা ুবানজী বেল েয় চারাচালােনর বসা করিছ। েটা 
পয়সার খও দেখিছ। অক া, ঁ েচা েখা, বেল িকনা আমােক 

াক করা শখাও। াগিলং শখাও। াটা হি খ, হ দাকা  
তামােক আিম াগিলং করা শখাি  দ ড়াও। আেগ আট 

ঘাট েলা দেখ েন িনইেতা, তারপর, তারপর ব দেরর াটা 
ডােল বেস র া েষা। 
 আিম হন হন কের আেগ আেগই চলিছলাম। হঠাৎ িপছন 
থেক চাপা ের ডাক এেলা ও াদ, আিম দ িড়েয় গলাম। িপছেন 

তাকালাম। দখলাম লাকটা এক  েরই দ িড়েয় আেছ িন ল 
পাথেরর মেতা। হাত ইশারায় আমােক কােছ ডাকল। কােছ িগেয় 
দ ড়ােতই ই হাত জাড় কের বলেল, কথা রেখিছ ও াদ। 
অপরাধ িনওনা। এর বিশ যাওয়ার মতা আমার নই। 
 অবাক হেয় আিম বললাম, কী আ য । আমার দেশর মত 
তামার এখােন তা ক টাতােরর বড়া নই। ব কধারী 

পাহারাদার নই। িঝ না তামার বাধাটা কাথায়। 
 চাপা গাঙানীর ের বলেল লাকটা, আেছ ও াদ আেছ। 
তােরা চেয় ক ন শ  বড়া এখােনই আেছ। যা তামােদর 
ওখােন নই। 
 লালসার পাকা েলা আমার মগেজর মে  আবার 

ড় িড়েয় উঠল। বললাম, ক আেছ। আমার কথা িম রেখছ। 
এেতই আিম শী। 
 ব ত ব ও াদ, ব ত ব। আিম এখােন থেক তামােক 
সব দিখেয় দাব। তার মে  একটা কথা আেছ।  

 - বেলা। 
অত  িফসিফস কের ায় আমার কােনর কােছ খ এেন বলেল 
লাকটা, কটা কথা বেল রািখ। খয়াল কের শান। গাডাউন তা 

এখান থেক বশ র। আিম িক  এখান থেক তামােক সব 
দিখেয় আর িঝেয় দব িক  িপ িপ। 

 িজে স করলাম, িক রকম? 
 বলেল, আিম এখান থেক িপ িপ িক  বলেলই আমার 
কথা সই ভােবই িম নেত পােব। আর িম ওখান থেক কান 
কথা িপ িপ বলেলই আিম এখােন িপ িপ নেত পাব। িক  

কাে  বা জাের কান কথা িম বা আিম বলেল আমােদর 
জেনর কউই তা নেত পােব না। েঝছ? 

 - েঝিছ। 
 - আজ  এখানকার সব াপার, যত র পার দেখ নাও। 
একিদন দখেলই মেন হয় িম সব ঝেত পারেব, বেল আমার 
দেহর চারিদেক হাত লাল সাতবার। িজে স করলাম, এটা 

িক? বলেল, ওেদর মােঝ গেলই িম ওেদর মত হেয় যােব। 
 - ক আেছ। আর িক  না তা? 
 - না। 

তাহেল আিম চিল, বেল আিম রওনা হেয় পড়লাম। বশ 
িক র চলার পর দিখ একদল লাক উ ে র মত েট যাে  
যিদক থেক আিম এেসিছ সই িদেক। েত েকর হােত তােদর 

িবরাট িবরাট লাহার ডাঙশ, কা র হােত বা লাল টকটেক লাহার 
র। সবাই সম ের িচৎকার করেত করেত েটেছ, মােরা মােরা 

শালােক। শালা খিবশ বড ার শ কের এেসেছ। েযাগ পেয় 
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আউট অব বাউ  শ কেরেছ। মােরা হ কাও শালােক। খদাও 
িবটেলেক। তাড়াও তাড়াও। 
 াপারটা িক জানবার জে  আিম ওেদর িক  িজে স 
করেত গলাম। িক  আমার িদেক তারা কউই ল  করল না। 
েলায় যাক গ। ওসব হা ামা েতর ভতর নই আিম। 

হ টেত লাগলাম িনেজর মেন, আর িক কের িক করব মেন মেন 
তার নানা রকম কলা কৗশল, ফি -িফিকর টেত লাগলাম। এই 
সময় নজের পড়ল িবরাট একটা মাঠ। সখােন আট দশ বছর 
বয়েসর ব  ছেল মেয় দেল দেল সব ডাং িল খলেছ। আিম 
তারই এক পােশ দ িড়েয় তােদর খলা দখেত লাগলাম। খলা 
দখেত দখেত কখন একসময় আনমনা হেয় িগেয়িছলাম খয়াল 

িছল না। হঠাৎ িপছন থেক একটা ডাক েন চমেক উঠলাম। 
 - করামত চা’। 

িপছন িফের দিখ, আের এ য আমােদর জেবেদর সই 
ছেলটা। 

ছেলটা তত েণ ডাং িল হােত এেকবাের আমার কােছ 
এেস দ িড়েয়েছ। িচনেত এত  ক  হল না আমার। হ  
না ই তা। বেল উঠলাম, আের না  য? 

 না   করেল, করামত চা’ িম এখােন? কখন এেল? 
 উ র িদলাম, এই তা এক  আেগ। তা ই কমন 
আিছস? 
 ব ভাল আিছ করামত চা’। বলেত লাগল না , তামরা 
সব ভাল আছ তা? আমার আববা মা কমন আেছ? আর আমার 
সই ছা  বান ? 

 - ভাল আেছ। সবাই ভাল আেছ র। 

 - আমার আববা মা আসেব কেব করামত চা? 
 - আসেব র আসেব। 

অিভমানী কে  না  বেল, িক  কেব আসেব? আমার 
এখােন একা একা ক  হয় না িঝ? আিম ওেদর কথা কত ভািব। 
আর আমার সই  বান  যােক আিম সই এত  কােল 
িনেয় বড়াতাম, জােনা করামত চা’ কী য ভাল লাগত আমার। 

কতিদন তােক কােল িনেয় চৗ রীেদর র পােড় 
ঁ চফল পাড়েত যতাম!  এখন তা বশ বড় হেয়েছ না 

করামত চা’? 
 বললাম, ইও তা এখন বশ বড় হেয় িগেয়িছস। না । 
 আমার বশ মেন পেড় গল। আিম আর আমার িতেবশী 
জেবদ একসে ই বরাবর কােলারােতর কােলা বাজাের 
চারাচালােনর কারবার কির। এমিন একরােত এেস িন হঠাৎ 

কেলরা হেয় জেবেদর সাত বছেরর ট েট র  ছেল না  মা  
কেয়ক ঘ ার মে  তার জীবেনর ডাং িল খলা সা  কেরেছ। 
 িনদা ণ খটকা লাগল মেন। সই না  এখােন কন? আর 
আিমই বা কাথায়? ম কেগ যাক। ওসব রেনা ব াপচা াপার 
মন থেক খিদেয় িদলাম। ওসব াপার িনেয় মাতামািত করা 
আমার সােজ না। আিম াগলার, স। চারাপেথ চারাচালান 
আমার পশা। চারাচালান আমার নশা। াটস অল। 
 আমার ে র উ ের না  বলেত লাগল, বড় হেল িক হেব 
করামত চা’? এ ভাল লােগ না। 

 অবাক হেয় বললাম, স কী! এই য বলিল ভাল আিছস। 
ভাল থাকেল ভাল না লাগার কথা তা নয়। 
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 একটা দীঘ  িনঃ াস ছােড় ছাট ছেল না । বেল, িমও 
জােনা করামত চা’ ভাল থাকা আর ভাল লাগা এক নয়। 
 এিক িন আিজ ম রার েখ। চারিদকটা একবার চেয় 
দখলাম। কত ছাট ছাট ছেলেমেয় দেল দেল সব ডাং িল 
খলেছ। পরম িনি , কােরার শাসেনর ভয় নই। ব নীর ক 
ক কানী নই। কত ! এখােন িঝ এমিনই হয়। চেয় 
দখলাম না র পিব  কিচ খখানার িদেক। বললাম, তা হ ের। 

এখােন তার ভাল লােগ না কন? 
 এক  সময় প কের থাকল না । তারপর আে  আে  
বলেল, িক কের ভাল লাগেব বল, তারপর েরর পােন হাত 
বািড়েয় আমার ি  আকষ ণ কের বলেল, উই দখ- দেখছ? 
 সিদেক চেয় বললাম, িক? 
 উই য, বলেত লাগল না , দখছ না? কত ছেল মেয়, 
কউ ি েকট খলেছ, কউ াডিম ন খলেছ, কউ ভিল 
খলেছ- দখেত পা ? 

 - ,ঁ দখিছ। 
 - বলনা করামত চা’ রাজ রাজ  এই ডাং িল খলেত 
ভাল লােগ? ইে  কের না এক  ভিল খলেত, এক  টিনস, 
এক  ি েকট খলেত? 
 - তা খলেলই তা পািরস। 

িবরি র সে ই বলেল না , না পািরেন। 
 - পািরস ন? 
 - না। ম নই। 

আিম যন হঠাৎ হাচট খলাম। ম? 

 তাই মনটা কমন কের করামত চা’, বলেত লাগল না , 
মেন হয় আববা মা যিদ আসত। না হয় আমার ছা  বান ও যিদ 
আসত। 
 সা না িদলাম ওেক। বললাম, িচ া কিরসেন র। আসেব। 
সবাই ওরা আসেব একিদন না । এই সময় আিম স  বদল 
কের বেল উঠলাম, হ ের না , ওই য এক দল লাক দখলাম, 
হােত লাহার ডা শ আর গদা িনেয় হ হ কের ওই িদক পােন 
টেত টেত গল ওরা কারা? গল কাথায়? 

িক ণ প কের থেক না  বলেল, িম িঝ জান না? ওরা 
সব ফের া। গল ওরা ইবিলসেক ঠিঙেয় বড়া পার কের িদেত। 
 - ইবিলস? বড়া পার? 
 - হ , এিদকটা ইবিলেসর জে  আউট অব বাউ । কান 
রকেম এিদেক এেলই ওরা সব ওেক তাড়া কের যায়। 
 মেন হল না  িমে  বেলিন। তাহেল ওই উিনই আমার 
িব  সাগেরদ। হ , িঝলাম এত েণ রহ  সকিল। 

আ া আিম তাহেল এখন যাই না ।  
চেল যা  করামত চা’? না  বলেত লাগল, যাও 

করামত চা’। আমার আববা মােক আমার কথা বাল।  
আ া বলব- তার কথা িন য় তােদর আিম বলব না , 

বেল আিম আর সখােন দ ড়ালাম না।- মেন মেন িনেজেক তরী 
কের িনলাম আমার কােজর জে । যতই হাক এ ভবী কান 
ভাড়কীবাজীেতই ভােল না। ঝেত পারিছ এ সবই ওই া 

সােহেবর কারসাজী। দখা যাক শালা িম কতবড় ধিড় বাজ। 
ঐেতা, ঐ তা সই গাডাউন। াগিলং এর হড কায়াট ার। - বাঃ 

র! ওই তা- ওই তা গাডাউেনর ভতর আেলা লেছ। আর 
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কত লাক ওরা সবাই ব তার সে  ঁবড় বড় সব ব া বর 
কের িনেয় যাে ।- িক  কাথায় িনেয় যাে  ব া েলা ওরা। - 
কাথায়?  

আমার মাথার ভতর যন কীসব িকলিবল কের উঠল।  
এই সময় অ  টিলেফােনর মা েম আমার কােন 

একটা ক র ভেস এেলা িফসিফিসেয়, িক দখছ? 
আিমও িফসিফিসেয় বললাম, গাডাউন ঠাসা মােলর ব া।  
-আরিক দখছ? 
- দখিছ, স যিদক িদেয় পারেছ ব ােক ব া মাল বর 

কের িনেয় পালাে ।  
- আমার কথা খাটেলা?  
-অিবকল। -িন ঁ ত। িক  সাগেরদ এ সব বড় বড় ব ায় িক 

আেছ? 
-আ হা হা! তাও জাননা?  
- না বলেল িক কের জানব।  
-ওই সব ব া রহমেত ঠাসা।  
-রহমত! কীেসর রহমত?  
-কীেসর রহমত? ওসব হল টাকা পয়সা ধন দৗলেতর 

রহমত। হীরা জহরেতর রহমত। খা  শে র রহমত। খ া  
স ি র রহমত। দালান কাঠা ণ- সৗেধর রহমত। া েয র 
রহমত। িব া ি র রহমত। আেরা নেব?  

-বেলা।  
-স ান, গৗরব, ময াদার রহমত।  
অবাক িব েয় বেল উঠলাম তমিন িফসিফিসেয়, বল িক! 

 ওপাশ থেক তমিন উ র এেলা, হ  তাই। আেরা নেত 
চাও। আেরা আেছ স হে  মহান পিব  গ লােভর রহমত। 
 বেল লাকটা া া কের হেস উঠল। াসেখেস গলায়। 
হািস থািমেয় আবার স িফসিফিসেয় বলেত লাগল, আেরা কত 
শত য ওমিন রহমেতর ব া আেছ ওখােন আিমই িক ছাই সব 
জািন। 
 চমেক সিব েয় বললাম, বাপের। এরপের আেরা আেছ। 
 আওয়াজ এেলা, িন য় আেছ। িক  দখছ তা িক ভােব 
সব কােলা রােতর কােলাপেথ পাচার হেয় যাে । 

িচি ত কে  িফসিফস কের বললাম, হ  দখিছ বই িক, 
সবই দখিছ। সাগেরদ একটা কথার আমার জবাব দেব? 
যিদ তামার জানা থােক? 

 - হ  ও াদ, জানা থাকেল তামােক না বলার আমার িক  
নই। 

 - বলেত পার সাগেরদ, এ সব রহমেতর িবরাট িবরাট সব 
ব া কাথায়, কান লাইেন পাচার হে ? 
 চাপা ক ন কে  উ র এেলা, ওপার থেক, তাহেল শান। 
এখােন াগিলং এর ধান লাইন হে  আেমিরকা অথ াৎ 
আেমিরকার রকেফলার, িজিম কাট ার, জরা  ফাড  (অ া  

াত ধনীেদর নাম), সেক  লাইন হে  রািশয়া। তারপর 
ি েটন, া , চেকাে ািভয়া, ীস। এরপর অ া  ছাট ছাট 
রা  আর তার রা ধানরা। 
 - আ া বলেত পার এরা আমােদর দেশ এসব পাচার 
কের? 
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 - হ , হ  কের। ব কের। তেব তামােদর দেশ এখান 
থেক যা পাচার হয় ঐ সব দেশর লনায় বই নগ । 

 - নগ ? কন? 
 - ওরা সব হল বড় বড় জাত সভ  আর ি মান জাত। 
যমন চ র তমিন ট কৗশলী। স লনায় তামরা নহাত 
গােবচারা। তাই তামােদর দেশ যা পাচার হয় স হল ওই 
গাডাউেনর এেকবাের তলা ড়ােনা বা ঝ ট দওয়া মাল বলেত 

পার। 
 - বল িক?  
 - হ । িক  ত ও বলিছ এখানকার গাডাউেনর সব ঝ ট 
দওয়া মালই তামােদর দেশর মা েষর অব ার লনায় অেনক 

অেনক বলেত হেব। 
উ র িদলাম, ঝেত পেরিছ। সে  সে  ভাবেত 

লাগলাম, বদমাশ আেমিরকার কথা, র রািশয়ার কথা, 
র ণশীল দাি ক  ি েশর কথা আর নি য় িবলাসী 

াে র কথা। 
 সই িব  বখােট বদমাশ আেমিরকা য নািক ল  ল  
টন খা  শ  গরীব দেশর ধাপীিড়ত মা ষেক না িদেয় স ে  
ফেল দয় অবলীলায়, অবেহলায়। আ য  সও ট কৗশল জাল 

িব ার কের এখান থেক সব গাডাউেনর রহমত পাচার কের 
িনেয় যায়। এসব মাল তা সকেলরই সমান ভােগ পাওয়ার কথা। 
 হঠাৎ একটা  মেন জাগল। িফসিফিসেয়  করলাম, 
ওেহ সাগেরদ বলেত পার এখানকার িযিন বড় কতা িতিন িক 
এসব কা  কারখানার খবর রােখন না। 

 উ র এেলা, এ স ে  ক িক য বিল ঝেত পারিছ ন। 
তেব যত র মেন হয়, হয়েতা খবর সব রােখন কই। অথবা 
হয়েতা কান খবরই রােখন না। 
 - তার মােন? 
 - আমার যত র মেন হয় ও াদ..... 

মেন হল আমার সাগেরদ বাবাজী যন এক  ইত তঃ 
করেছ িক া িক বলেব  

ক ভেব িনেত পারেছ না। 
 আিম যথািবিহত িপ িপ তাগাদা িদলাম। বল, বল িক 
মেন হয়। 
 উ র এেলা, মেন হয়, হয়েতা িদন আর রাত শষ হেয় 
আসেছ। জ  আর ও শষ হেয় আসেছ, এবং 
 - এবং? 
 - এবং হয়েতা সব িক ই শষ হেয় আসেছ, হয়েতা স 
কারেণই িতিন, ওই সব কেম র কতা িনঃ ম হেয় আেছন। অথবা 
উৎসােহ ত র ভাটা পেড়েছ। যন আর কিদন, যা হয় হাক গ 
যাক। তারপর..... 
 - তারপর? তারপর িক? 
 - িক জািন তারপর িক। আমার মেন হল, বললাম। 
 কত রকম ভাবনার ছাট ছাট িভ িফে র কেরা য 
আমার মাথার মে  রপাক খেত লাগল তার ক নই। তাহেল 
এখানকার ব া ব া রহমত িনয়ার যত বড় বড় জােতর বড় বড় 
লােকর ভােগ- অথ াৎ তােদর াে  পাচার হেয় যায়। ক আেছ 

আমারও নাম করামত আলী। আিমও বাংলােদেশর বড ার 
িলেশর েলট েক বািজ ধের চারাচালান চালাই। আিমও 
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ছাড়িছ ন। ব  ভােব আিম গাডাউেন েক পরম িনি ে  
এবং িনভ াবনায় বশ কেয়কটা ব া টেন টেন বর কের 
ফললাম। এখানকার সব শালাই যখন াগলার, আিমই বা কম 

িকেস? এ শালারা তা  েমর চাকর। আিম বাবা স  নই। 
ি র সরা জীব আিম------ 

 অিত স পেণ  বশ কেয়কটা ব া সিরেয় যখন আিম 
আমার সাগেরেদর ঘের পৗ লাম দখলাম সাগেরদ বাবাজী তখন 

ষােরর পাতা িদেয় ঘেরর চাল চাইেছ। আমােক দেখই স 
তড়াক কের ঘেরর চাল থেক লািফেয় পড়ল িনেচ। েচাখ তখন 
তার গাল হেয় কপােল উেঠেছ। িব েয়,আনে ! বেল উঠল, 
সাবাস, ও াদ সাবাস। এেকবাের থম িদেনই। তামােক ও াদ 
মানা আমার িন ল হয়িন। তখনই জানতাম এ কাজ িমই 
পারেব। তারপর ব া েলােক েক জিড়েয় ধের ােবেশর মত 
বলেত লাগল, হীের, জহরত, মিন, ে া, নী, পা া। হায়ের 
শালারা সামা  লাভ আর লােভর জে  এই সব ব  সাম ী 
এখান থেক ওই সব হারামীর বা ােদর দেশ পাচার কের দয়। 
বার বার একেশাবার কের ব া েলা স একবার ছােড়, আবার  
জিড়েয় ধের েক। এই সময় চােলর ওপর থেক এক চাঙড় 

ষােরর পাতা ধপ কের খেস পড়ল িনেচ। তা দেখ খয়াল হল 
আমার সাগেরেদর। ওপর িদেক চেয় বেল উঠল, শালার চাঙড়, 
দ ড়াও। সে  সে  স আবার এক লােফ উেঠ গল চােলর ওপর। 
সাজােত লাগল তমিন কের ষােরর পাতা। িক াপার, আিম 
িজে স করলাম, তামার ঘেরর চাল েল পড়েছ কন? 
 আর বল কন ও াদ, চােলর পাতা সাজােত সাজােত 
িবরি েত ি িচেয় উঠল  

স, এইেতা করিছ সারা জীবন ধের। এ শালার ঘর একবার গলেছ, 
একবার পড়েছ। মরামত করিছ তা আবার গলেছ আবার পড়েছ। 
 - স িক কন? 
 - তামােদর দেশ সবেচেয় বড় িক যন একটা দ আেছ 
না। 
 - হ া, সেতা িচ া দ। 
 - ক তাই। তেব পািনর দ নয়। আ েনর দ। ক 
আমার ঘেরর এপােশ নীেচ, ব  ব  নীেচ।   কের লেছ-  

লেছ। আ ন। 
 - তার মােন? 
 - তার মােন। আমারও ওখােন  ওই আ েনর মে  থাকার 
কথা। িক  আিম তা শালা অত সহজ চীজ নই। তাই এই কােণ 
থাকবার মত এক িচলেত ঘর বািনেয় িনেয়িছ। অত গনগেন 
আ েনর ত ত ক সইেত যাে  বল। 
 - তা ঘরখানা এক  মজ ত কের ব ধেলই তা পার। 
 - আের ও াদ। এবার িম হাসােল। বেল িনেজর 
রিসকতায় িনেজই হা হা কের হেস উঠল। হািস থামেল আবার 
বলেত লাগল, এখােন যা দেব সবই ভ । সবই ছাই। তাই সারা 

িথবী ঁ েজ এই ব  আমােক জাগাড় কের আনেত হয়। ঁ েজ 
পেত এেন ঘর বানাই আর আ েনর ত েত যায় গেল। আবার 

আিন আবার বানাই। আবার গেল পেড় যায়, আবার বানাই। এই 
করিছ জীবন ভর।  
 সিব েয় আিম বেল উঠলাম, বল িক! তাহেল এেত বাস 
কর কত ণ? 
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 লাকটা এক  প কের থেক বলেত লাগল, িম তা 
জান না- এখানকার ব াই এই রকম। 
 বললাম, তােত লাভ? 
 - লাভ ওই ই। য  সময় ঘর বানােত থািক সই ই 
এক  আরােম থািক। ধর বরেফর দয়াল লিছ, ঠা া। িশিশর 
ভজা য়াশার জানালা  ঠা া। ষােরর পাতা তাও তাই। বানােনা 
শষ, গরেম গলা  হেত না হেতই ভে  পড়া- আবার বানােনা। 

 বেল ফললাম, তারমােন তামার ঘরখানা ক আ েনর 
ওপর, তাই না? 
 যা মেন কর তাই। বেল আমার সাগেরদ গ ীর হেয় গল। 
 আমার মেন পেড় গল না র কথা। তাহেল না  িমে  
বেলিন। তাহেল ও ােদ সাগেরেদ িমেলেছ ভাল। দখা যাক। 
 হঠাৎ ঘেরর চাল থেক নেব পড়ল স। বলেত লাগল 
কতকটা িনেজর মেনই যন, নাঃ পাতা কম পেড় গল। আবার 
দৗড়েত হেব। শালার গরেম য ব চব না। আমার িদেক তািকেয় 

বলেল, িম এক  অেপ া কর ও াদ। আিম দৗেড় িগেয় িক  
ষার পাতা যাগাড় কের আিন। তারপর, হ ক ছাড়ল ষা.... 

 কাথা থেক েত সই টা া সহ িবরাট ঘাড়াটা 
হািজর। আমার সাগেরদ লাফ িদেয় উেঠ গল টা ায়। আবার 
হ কেল ষা  - 
 সে  সে  বাতােসর গিতেত অ  হেয় গল টা া। 
 আিম েঝ িনলাম ষা রহ । মেন মেন িচ া করেত 
লাগলাম ব া েলা িক কের গােয়ব করা যায়। না, আর নয় এবার 
পালােত হেব। বামাল সেমত সের পড়ব। অ তঃ আমার দেশর 
জে  একটা রহমেতর ব াও িনেয় যাব আিম। তাই তা বিল, 

হারামী সা াজ বাদী চে র দল ল ঘ  থেকই সব পাচার কের 
িনেজরা েপ উঠছ- আর আমােদর মত দেশর লাক েলােক 
দখা  র া! আিম না পাই িত নই। আমার দেশর লাক তা 

িক টা পােব। তামার সাগেরেদর ি  িন িচ কেরেছ। যাহা ভাবা 
তাহা কাজ। এখন ও নই। এই ফ েক এক এক কের ব া েলা 
বেয় আিম এক  ের আড়ােল রেখ এলাম। যন সহেজ কা র 
নজের না পেড়। 
 িক েণর মে ই আমার সাগেরদ িফরল। িফরল এক 
টা া বাঝাই ষােরর পাতা িনেয়। আিম তাড়াতািড় এিগেয় 
িগেয় পাতা েলা গািড় থেক নামােত তােক সাহা  করেত 
লাগলাম। তা দেখ স হ  হ  কের উঠল। কর িক ও াদ। িম 
আমার ও াদ। তামার কাজ আিম করব। আর িম িকনা.... 
 মালােয়ম কের বললাম, তােত িক হেয়েছ! কাজ কাজই। 
 আমার কােজ সাগেরদ ব শী হেয়েছ। ঝলাম পাতা সব 
নামােনা হেয় গেল স হ ক ছাড়েলা ষা যাও। 
 ষা চেল যেত লাকটা আবার ঘেরর চােল উঠেলা। 
আিম িবনয় কের বললাম, সাগেরদ আিম আর একবার ওিদকটা 
ের আিস। 

 ও ভাবেল আিম িঝ আবার গাডাউন থেক মাল সরােত 
যাি । তাই শী হেয়ই বলেল, ক আেছ যাও। এখন তা সব 
তামার চনা হেয় িগেয়েছ। 

 স তামােক আর িক  ভাবেত হেব না। বেল আিম 
বিরেয় পড়লাম। উে  আমার ষার আ াবলটা ঁ েজ বর 

করা। আপন মেন িচ া করিছ আর হ টিছ। িক র িগেয়ই যা 
দখলাম তােত আনে  আমার কটা নেচ উঠেলা। দখলাম, 
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এক  আেগ আিম যখােন ব া েলা িকেয় রেখ িগেয়িছলাম 
ক তার পােশই ষা কতক েলা মরা কেনা ক টাগাছ 

িচেবাে  আর মা েত পা কেছ। টা াখানাও তমিন জাতাই 
আেছ। ইয়া আ াহ! িম যােক দাও তােক এমিন কের ছা ড় 
ফাড়েকই দাও। মেন মেন বলেত বলেত আর লাফােত লাফােত 

িগেয় আিম সব ব া েলা সাজা এেকবাের টা ায় েল 
ফললাম। টা ায় উঠেত যাব এমন সময় আমার সাগেরদ আমার 

সামেন এেস হাত কামের িদেয় দ ড়াল। ােভ, ঃেখ, রােগ 
কী িবভৎস স চহারা! ঝলাম ব া েলা ঘের না দখেত পেয়ই 
স টর পেয় িগেয়েছ আমার মতলব। আর তাই আিম আসার 

পরপরই আমার িপ  ধাওয়া কেরেছ। 
 একবার টা ায় রাখা সব ব া েলার িদেক একবার 
আমার িদেক তািকেয়, ভয় র হেয় উেঠেছ ওর খ। হঠাৎ ও 
িবকট িচৎকার কের উঠল, ও াদ.......... 
 ওর িচৎকাের আমার কােন তালা ধের গল। আর ওর ই 
চাখ, আমার মেন হল, যন এই েত  ওর র া  িবশাল 
ই চাখ িদেয়ই ও আমােক ভ  কের দেব। 

 আবার িচৎকার কের উঠল,ও, িম  মা  আমার একার 
ও াদ, জান এখােন আিম কতজেনর ও াদ? 
 িক িবি  িজঘাংসা ওর ওই কদয  ৎিসৎ েখ। এমন 
িজঘাং  চহারা আিম জীবেন কখেনা দিখিন। িক  মেন মেন 
আিম জািন অ তঃ এই িরর াপাের ওর হাজার চলা চা া 
থাকেলও এখােন ও তােদর কাউেকই ডাকেত পারেব না। কারণ এ 

াপাের কাউেকই ও সা ী রাখেত চায় না। তাই সাহেস ভর কের 

আিমও িচৎকার কের বললাম, তেব ডাকনা তামার সই 
চলােদর। 

 ও বলেল, তামােক শােয় া করেত কাউেক লােগ না 
আমার। জান িম আিম ক? 
 আিমও তার  ভয়াল ল চােখ চাখ রেখ জবাব 
িদলাম, জািন জািন। িম তা সই রেনা পাজী, রেনা ঁেচা ব 
িচিন তামােক। শয়তান ইবিলসেক ক না চেন। 
 হাঃ হাঃ হাঃ, আমার কথা েনই িবকট ভােব হেস উঠল 
শয়তান ইবিলস। বলেল, ভালই হেয়েছ আেগ থেক সব িক ই 

িম জেন িনেয়ছ। তাহেল শান পােশই ওই িনেচ তািকেয় দখ। 
 আমার অ ােতই আিম িপছন িদেক িফের চেয় সভেয় 
চমেক উঠলাম। উঃ কী ভীষণ আ ন। লাল কােলা আ ন। ভেয় 
আমার েকর সব র  যন িকেয় গল। ওর িদেক িফের 
চাইলাম। দখলাম ওর সারা েখ িন ুর র তা ব ত । 
 দেখছ। তেব আর কন। িমই আজ ওর থম ভ  হও; 
বেল স তার িবরাট ৎিসত হাত বািড়েয় আমােক ধের ফলল। 
আর গজরােত লাগল, শালা িম কার ও াদ হেয়ছ এতিদন টর 
পাওিন, বেলই সই আ েনর মে  ঁেড় দবার উে ে  আমােক 
স ইহােত মাথার ওপর েল ধরল। আিম উপয়া র না দেখ টপ 

কের তার জামার কলার চেপ ধরলাম আমার শ  েঠায়। আর 
ক সই েত সও আমােক ঁেড় িদল িবশাল অি গভ  ল  

কের। 
 ভেয় আিম েচাখ ব  কের ফললাম বেট িক  তার 
জামার কলার ছাড়লাম না। 
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 আমােক ঁেড় দবার সে  সে  তার জামার কলাের 
চ  টান পড়েত সও ায় মিড় খেয় আমার সােথ সােথই টেল 

আ েনর গহবের পড়েত যাি ল। িক  তার িবরাট শরীেরর 
ওজেনর জে  কান রকেম সামেল িনল স ধা া। তােত স 
আেরা ি  হেয় উঠেলা। অেনক কসরত করেত লাগল স আমার 

েঠা থেক তার জামার কলার ছাড়াবার জে । িক  তার 
জােরর সে  আিম পারব কন? কােজই আমার হােতর েঠা 
েমই আলগা হেয় আসেত লাগল তার টানাটািনেত। 

 এবং আমার হােতর েঠা সামা  এক  আলগা হেতই 
এক চকা টােন আমার হাত থেক তার কলার ছািড়েয় িনল স। 
এবং এক তও দরী না কের ােধ ান  হেয় িবরাট 
একটা ার িদেয় ও আমােক সেজাের েড় িদল একিদক পােন। 
 মেন মেন আিম মাদ নেত লাগলাম। আর ভাবেত 
লাগলাম বেঘাের াণটা ওই রা েস আ েনর মে ই গল। 
ঢকাশ-ঢক কের একটা শ  নলাম কােন। আর আঘাত পলাম 
আমার মাথায় এবং প জরায়। না এেতা আ ন নয়। আের! িছটেক 
পেড়িছ এেস এেকবাের টা ায় রাখা আমার সই ব া েলার 
ওপর। না। এত  ান হারাইিন আিম। বরং ােন আিম যন 

েত টনটেন হেয় উঠলাম। কান রকেম উেঠবেসই ার 
িদলাম, ষা - 
 বাতােসর মােঝ একটা িশষ দওয়ার শ  উঠল । 
তারপর মেন হল যন হাওয়ায় উেড় যাি  আিম। আর সে  সে  
আমার িপছেন এক  র থেক অ প ভীষণ ার নেত 
পলাম, ষা.... 

 এিক টা ার গিত কেম যাে  য! াটা ইবিলেসর হােত 
ধরা পেড় যাব নািক? আিমও িচৎকার কের উঠলাম, ষা  - 
 চােখর পলেক আমার টা া কেয়ক ল  যাজন পার হেয় 
এেলা। এবার িপছন িফের তািকেয় দখলাম আমার ি য় িশ  
তার িবরাট ব  িনেয় উ াদ বেগ আমােদর িদেক েট আসেছ 
আর িচৎকার করেছ, ষা 
 র থেক য  আওয়াজ উড়  অে র কােন পৗঁছে  
সই পিরমাণ গিত তার িশিথল হেয় আসেছ ঝেত পারলাম। 

 তাই আিম তার কােনর কাছ থেক বার বার উ ারণ 
করেত লাগলাম, ষা  , ষা  .... 
 হঠাৎ ডাইেন বােয় নজর পড়েতই তেক উঠলাম। এিক 
চারিদক থেক ওর ল  ল  চর, অ চর, সহচেররা মাগত 
আমােদর পথেরাধ কের দ ড়াে  দেল দেল, পােল পােল, ঝ েক 
ঝ েক! তাই তা এখন কান িদেক যাব? আর অ  সমেয়র মে ই 
ধরা পেড় যাব য। ভেয় ভাবনায় িদি িদক ান  হেয় গলাম। 

 হ কেত লাগলাম, ষা , ষা , ষা । আর মােঝ 
মােঝ এক হাত িদেয় আমার িপছেন সই ব া েলার গােয় হাত 
িলেয় দেখ িনি  স েলা আেছ িকনা। আমার রহমেতর 

ব া েলা।  
 ষাও তখন অ  উ ােদর মত টেছ টেছ টেছ 
 হঠাৎ আমার নজর পড়ল সামেন, ওিক! সভেয় িচৎকার 
কের উঠলাম। উ া, উ ার একটা িবরাট পাহাড় এেকবাের সাজা, 
সামেন! তীরেবেগ েট আসেছ আমােদর িদেক। সব নাশ। ণ- 
িব ণ  হেয় যাব য আমরা। েলা েলা হেয় যাব কেয়ক েতই। 

আিম াগালার ৩৯ 
 

         আিম াগালার ৪০ 
 



 আতে , ভেয় হঠাৎ েচাখ ব  কের িবকট িচৎকার কের 
উঠলাম, ষা-  

আমার আতিচৎকাের উ াদ ষার গিত বাড়ল িক কমল 
ঝেত পারলাম না।  িবকট আতি ত একটা ক ন 

আতিচৎকার কের উঠল ট  উ াদ ষা। আর আিম- ও- ও- 
ওঃ ..... 
 ধপাস ধপ কের একটা অ  শ  কােন এেলা আমার। 
তারপরই আমার কােনর কােছ ক যন িচৎকার কের উঠেলা, িক 
িক হেয়েছ- িক হেলা? ওেগা নছ? অমন করছ কন? িক 
হেয়েছ? গ  গ  করছ কন? 
 আিম যন অবেচতন থেক চতেন িফের এলাম। এক  
গ  গ  শ  কের বললাম, এ - এ - এ  আমার ব া েলা কই? 

আ ে র মত তখেনা আিম আমার িবছানা হাতড়াি । আমার 
পােশই ক যন মেন হল িখলিখিলেয় হেস উেঠ বলেল, ওমা, 
অমন কের িবছানা হাতড়াে া কন? নাঃ িমেয় িমেয় তামার 
ছেলমা ষী গল না এখেনা? জায়ান মা ষ িমেয় য ভয় পায় 

তা জানতাম না বা । ঘােম তা সারা িবছানা িভিজেয় ফেলছ 
দখিছ। 

 - এ ! ঘাম, ম, িবছানা। হেবও বা। চতেন িফের এেস 
সবই ঝলাম। মেন হল আিম াগলার। চতেনর বাজার থেক 
অবেচতেনর বাজাের আর অবেচতেনর বাজার থেক চতেনর 
বাজােরই আমােদর Black Marketing এর ল Rout. 
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