ভয়ংকৰ েসই ৰািত
২০০৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহ।

ঘড়ীত এিতয়া ৰািত ১১.৪০ ৈহেছ।অমাবসয্াৰ ক’লা অন্কােৰ গর্াস কিৰেছ সমগর্ িবশব্।
গভীৰ জংঘল । েসই জংঘলৰ মাজেৰ পাৰ ৈহ ৈগেছ গাড়ী চলাচলৰ উপযুক্ এটা মাতর্ পকী
পথ । পথৰ দুই পােৰ িযমােনই চকু যায় মাতর্ িনিবড় বন আৰু বন। েসই িনজর্ন ৰাস্াৰ বুকুৰ
ওপেৰেৰ এখন গাড়ী সন্ুখৰ েহডলাইট দুিট জব্িল আগুৱাই ৈগ আেছ ।
গাড়ীৰ িভতৰত আেছ ভাৰতীয় আিমর্ৰ অবসৰপর্াপ্ েমজৰ েজেনেৰল সংগর্াম িসং,
েতওঁ ৰ পত্ী অচর্ না, একমাতর্ পুতর্ ৰাহুল আৰু ৰাহুলৰ ৈঘনীেয়ক গীতা। ৰাহুেল গাড়ী
ডর্াইভ কিৰ আেছ । েমজৰ সংগর্াম িসং েতঁ ওৰ পিৰয়ালৰ ৈসেত দুৰৰ এখন চহৰত বন্ুৰ
েছাৱালীৰ িবয়াৈল ৈগিছল । ভািবিছল েসানকােল েশষ কিৰ ঘৰৈল আিহব। িকন্ু বন্ুৰ িক
েয আবদাৰ। িকছু সময় িকছু সময় ৈক েকেনৈক েয ৰািত ৈহ গল েমজেৰ টলিকবই েনাৱািৰেল।
“…আিজ িবয়াঘৰত বহুত ভাল লািগল , নহয়েন ?” িষ্য়ািৰঙৰ ওপৰত হাত ৰািখ সমুখৰ
উইণ্িস্নৰ মােজেৰ চকু ৰ তীক্ দৃিষ্ সমুখৰ ৰাস্াৰ ওপৰত ৰািখ ৰাহুেল কেল , “শমর্া
আঙ্েল িডর্ংকচ কৰাৰ িপছত িক েয মজা কিৰিছল সকেলােৰ ৈসেত !”
ৰাহুলৰ স্ী অথর্াৎ েমজৰ সংগর্াম িসং ৰ পুতর্বধূ গীতা ৰাহুলৰ কাষেতই বিহ আিছল । েমজৰ
িসং আৰু েতঁ ওৰ স্ী অচর্ না িপছৰ িছটত আিছল । িসহত সকেলােক খুব ক্ান্ েদখা ৈগেছ
। অচলেত কথাৰ মাজেত েকিতয়া ৰািত ৈহ ৈগেছ েকােনােৱ বুিজব েনাৱািৰেল । এিতয়া
সকেলােৰ চকু েৱ মুেখ ঘৰেটা েপাৱাৰ িক েয উিদ্গ্তা।
“…আিজকািলৰ উৎসব-অনুষ্ানত এই মদ-ভাং েখাৱা একদম সাধাৰণ কথা ৈহ পিৰেছ”,
লৰাৰ কথাত িপছৰ িচটৰ পৰা সংগর্াম িসেঙ কেল “আিজকািল কমেবিছ পিৰমােণ সকেলােৱ
খায় । ইয়াক ৈল ভািব এেকা নহয়”।
েমজৰ সংগর্াম িসং আৰু ৰাহুল েযিতয়া িবয়াঘৰৰ পািটর্ ক ৈল িনেজৰ মাজত আেলাচনাত
মচগুল আিছল , েসই সময়ত কাষত বিহ থকা েমজৰৰ পত্ী অচর্ না চু পচাপ ৈহ আিছল।
মনৰ মাজত েযন এটা েচপা দুিশ্ন্াই বাঁহ ৈলেছ , েসয়া েতঁ ওৰ মুখ েদিখেয়ই বুজা ৈগিছল ।
েতও সব্ামী আৰু পুতর্’ক উেদ্শয্ কেৰ ভীিতগর্স্ সব্ৰত কবৈল ধিৰেল, “েতামােলােক এিতয়া
এইেবাৰ কথা বাদ িদয়া ….আিজৰ ৰািতেটা েদিখছা েন?…েঘাৰ অমাবসয্াৰ ৰািত …েমাৰ
িকয় জােনা খুব ভয় লািগেছ …এই জঙ্লৰ ৰাস্ােটা েসানকােল পাৰ হেল হয় …এই
ৰাস্াৰ েযন আৰু েশেষই েহাৱা নাই ! েহ ভগবান!”
অচর্ নােদবীৰ ভীত সব্ৰত েকাৱা কথাত েমজৰ িসং আৰু ৰাহুল দুজেনৰ মজিলছ কথাবাতর্ াত
সামানয্ সময়ৰ বােব েছদ পিৰল; িকন্ু তাৰিপছেত ৰাহুলৰ মাকৰ এই অেহতু ক দুিশ্ন্া কৰাৰ
বােব মাকক ৈল ঠাট্া আৰম্ কিৰেল । অচর্ নােদবী এটা দীঘর্শব্াস ৈল কেল , “মই েতা েতামাক
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আগেতই ৈকিছেলা , েসানকােল ঘৰৈল যাওঁ বুিল ..িকন্ু েতামােলাক েকােনােৱ েমাৰ কথাত
মেনই িনিদলা …সকেলা ফূ িতর্ ত মচগুল…! এিতয়া এই েঘাৰ অমাবসয্াৰ ৰািত এই ঘন
জঙ্লৰ ৰাস্াত েতামাৰ িক অলেপা গা ছমছম কৰা নাই ? হাজাৰটা িবপদ-আপদ…”
ৈক ৈক অচর্ নােদবী গাড়ীৰ আইনাৰ মােজেৰ বািহৰৰ অন্কাৰ জংঘলত ভীত সন্স্ দৃিষ্েৰ
চাবৈল ধিৰল।
“…েহহ, েতাৰ মােয়ৰ কথা শুন”, তািচ্লয্ৰ সুৰত হািহ মািৰ েমজৰ সংগর্াম িসং িনজৰ
দীঘল আকষর্ণীয় েগাঁফৰ দুেয়ামুৰ আঙু িলেৰ পকাই পকাই কেল।
“…আঃ মা, তু িম চু পচাপ থাকােচান!” মৃদ ু ধমিকেৰ ৰাহুেল কেল , েতওঁ ৰ দৃিষ্ অবেশয্ পথৰ
ওপৰত । , “তু িম িকয় ইমান ভয় কিৰছা মা? আিম আেছােতা …!”
সন্ুখৰ েহডলাইটৰ েপাহৰত অন্কাৰ বনপথৰ িযমান িখিন েদখা যায়, িসমান দূৰতব্ক
েছেকণ্ত গর্াস কিৰ কিৰ আগুৱাই ৈগ আেছ েমজৰ সংগর্াম িসঙৰ গাড়ী । তাৰ িপছেতা এই
পথ েযন েশষ েহাৱাৰ িচন চাব নাই। ৰাহুলৰ স্ী গীতা অথর্াৎ েমজৰ সংগর্াম িসংৰ পুতর্বধূ
এইবাৰ মাজেত মাত লগােল , “িঠক কথা। েদউতা আৰু ৰাহুলৰ ৈসেত থােকােত মাৰ ইমান
ভয় িকহৰ !”
েমজৰ িসেঙ কবৈল ধিৰেল , “ৰাহুল, তু িম েবাধহয় নাজানা, েতামাৰ মা িকমান ভয়াতু ৰ ।
মােয় িবছােৰ , মইও ৩৬৫ িদন ২৪ ঘন্া ঘৰৰ বিহ থািকব লােগ । িক, সঁচা ৈকেছা েন ?”
ৈক ৈক কাষত বিহ থকা অচর্ নােদবীৰ িপেন চাই চকু িটিপয়াই একপর্কাৰ কটাক্ কিৰ কেল ।
তাৰিপছেত শব্ কিৰ হাঁিহবৈল ধিৰেল েমজৰ িসং আৰু ৰাহুল দুেয়াজেনই। পুনৰায় বােপক
আৰু পুেতক পৰস্ৰ ঠাট্া-ৰিসকতাত মচগুল হল । এইবাৰ িসহতৰ ৈসেত গীতাও েযাগ
িদেল।
েমজৰ িসেঙ অচর্ নােদবীক উেদ্শয্ কিৰ গলগলীয়া সুৰত কেল , “আেৰ েমডাম! আিমর্ত
থােকােত ….ইয়াতৈকও বহুত ভয়ানক ভয়ানক জংঘলত ৰািত কটাবলগীয়া ৈহিছল।
…েকবল ৰািতেয়ই নহয়। িমছনত থািকবলগীয়া ৈহিছল। শতর্পক্ বােদ অন্কাৰ ৰািত, ঘন
জংঘল, দূগম
র্ পাহাৰ, িবষধৰ সাপ পতংগ , আৰু কত িক েয। তাৰ মাজেতা িনজৰ িমছন
সম্ূণর্ কিৰ আিহেছা .. আমাৰ এইেবাৰ জংঘল টংঘল েদিখ ভয় নালােগ । বুিজেল? আমাৰ
বােব অমাবসয্া েযেন , পূিণর্মাও এেক । েজান নহেল অমাবসয্া, েজান থািকেল পূিণর্মা, মই
মাতর্ েসয়াই বুেজা । অমাবসয্াৰ ৰািতেহ বৰঞ্ আমাৰ সুিবধা হয়। কাৰণ অন্কােৰ শতর্পক্ৰ
েফৗিজ সহেজ আমাক টােগর্ট কিৰবৈল েনাৱােৰ । বুিজলা ? হা…হা…হা…”
েমজৰ িসঙৰ হািহৰ ৈসেত ৰাহুল আৰু গীতাও েযাগ িদেল । িকন্ু অচর্ নােদবী এেকােতই
সব্াভািবক হবৈল েনাৱািৰেল । সকেলাৰ হািসঠাট্াৰ মাজেত মনৰ ভয় গুিচ নগল । িভতিৰ
িভতিৰ েযন েকােনা আসন্ িবপদৰ গন্ পাইেছ । অনয্ফােল গাড়ীৰ মাজত েমজৰ সংগর্াম
িসং, ৰাহুল আৰু গীতাৰ মাজত মজিলছ পর্ায় জিম উিঠেছ …িকন্ু অচর্ নােদবীৰ দুচকু ৰ
আতঙ্ গভীৰৰ পৰা গভীৰতৰ ৈহ উিঠেছ, িঠক েসইসমেয়ই….
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েচেকণ্ৰ কম ভগ্াংশৰ মাজত সকেলা েযন ওলট পালট ৈহ গল !
ইমানপেৰ মসৃণ গিতত চলা িসহতৰ গাড়ীখন হঠাৎ েযন ভাৰসাময্ েহৰাল। । িষ্য়ািৰঙৰ
কেন্াল কিৰ পর্াণপেণ েবর্ক মৰাৰ েচষ্া কিৰেল ৰাহুেল , েনাৱািৰেল , গাড়ীখনৰ িস্ড
কিম আিহল , শূনয্েত েযন িকছু ওপৰৈল উিঠল আৰু িপছত এক িবষম েজাকাৰিণৰ ৈসেত
ৰাস্াৰ পৰা নািম ৈগ এেজাপ ডাঙৰ গছৰ ৈসেত খুন্া মািৰ ৈৰ গল
িক েয হল , েকােনােৱ এেকা বুিজব েনাৱািৰেল । আচলেত ইমান কম সময়ত ঘটনােটা
ঘিটল েয েকােনােৱ এেকা টলিকবই েনাৱািৰেল। দূঘট
র্ না হঠাৎ এেনৈকেয় হয়…এয়াও
েতেনই ….গছৰ ৈসেত গাড়ীখনৰ সংঘষর্ েহাৱাৰ সময়ত পর্বল এটা শব্, গাড়ীৰ িভতৰত
থকা চািৰওটা পর্ানীৰ বুকু ফটা আতর্ নাদ… তাৰিপছত সকেলা শান্…চাওেত চাওেত এক
িনস্ব্তা নািম আিহল েসই সূচীেভদয্ অন্কাৰৰ বুকুত।
দূঘট
র্ নাত গাড়ীৰ ইিঞ্ন বন্ ৈহ গল। েকােনাৰকেম ৰাহুল ডর্াইিভং িচটৰ দজর্া খুেল বািহৰ
ওলাই আিহল । তাৰ িপছেত িপছৰ দজর্াৰ কাষৈল ৈগ মা-েদউতাকৰ নাম ৈল মািত মািত
েবকিচটৰ দজর্া েখালাৰ েচষ্া কিৰবৈল ধিৰল। গীতাৰ িপেনও দজর্াখন েখালাৰ েচষ্া কিৰেল
ৰাহুেল।
“…মা…েদউতা …গীতা…” অসহায়ৰ দেৰ কােন্া কােন্া সব্েৰ িচঞিৰবৈল ধিৰেল ৰাহুেল
, “কত আছা েতামােলাক? ওলাই আহা । ওলাই আহা”।
িসহতৰ গাড়ীখন এেজাপা ডাঙৰ গছৰ ৈসেত খুন্া খাই ৈৰ ৈগেছ ।
সংগর্াম িসং েসইসময়ত দাঁতত দাঁত েচিপ উঃ..আঃ কিৰ দজর্া খুিল নািম আিহেছ ।অনয্ফােল
, অচর্ নােদবী আৰু গীতা’ও েকােনাৰকেম গাড়ীৰ দজর্াখন খুিল বািহৰৈল ওলাই আিহবৈল
েচষ্া কিৰেছ।
“…উঃ…উঃ…বাবা!” অস্ুট আতর্ নাদ কিৰেছ অচর্ নােদবী, “িক ৈহেছ ৰাহুল? গাড়ীৰ
ৈসেত …কােৰাবাৰ …খুন্া লািগিছল েনিক?”
“…িক জােনা..েমাৰ মেত েতা েতেনই িকবা ৈহিছল”, কিপ কিপ কেল ৰাহুেল । েতঁ ওক েদিখ
এেন লািগল , িস েযন বহুত নাভর্ াছ ৈহ পিৰেছ ।
“…মােন?…সচাৈক িকবাৰ ৈসেত আমাৰ গাড়ীখনৰ কিলশব্ন ৈহিছল েনিক?” েমজৰ িসেঙ
ৈক উিঠল।
“..িঠক…বুিজবৈল েনাৱািৰেলা …েদউতা ! মইও িঠক বুিজ নাপােলা , িক ৈহিছল …মই
গাড়ীৰ িভতৰত হাঁিহত মচগুল আিছেলা …িকন্ু েমাৰ চকু আিছল ৰাস্াৰ ওপৰত…
তাৰিপছেত হঠাৎ েযন..এেন লািগল …েযন িকবা এটা ৰাস্াত আেছ … গাড়ীৰ িঠক সমুখত
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আিছল…ইেয়চ …আমাৰ গাড়ীৰ িঠক সমুখত …েসই বস্ু েটাৰ ৈসেত আমাৰ গাড়ীখনৰ
…কিলশব্ন হল…আৰু তাৰিপছেত এই এিক্েডন্!” নাভর্ াচ েদখা ৈগেছ ৰাহুলক। চকু েৱ
মুেখ এক গভীৰ উেদব্গ আৰ উৎকন্াৰ ছাঁ।
নাভর্ াছ ৈহেছ েমজৰ িসং’ও।
“….ঈশব্ৰক ধনয্বাদ, আমাৰ কােৰা এেকা আঘাত নহল” অচর্ নােদবীেয় কেল । দূঘট
র্ নাগর্স্
গাড়ীখনৰ পৰা নািম গীতাৰ হাত ধিৰ িথয় ৈহিছল েতওঁ । আেশপােশ দূেভর্ দয্ জঙ্ল আৰু
চৰাচৰগর্াসী সূচীেভদয্ অন্কাৰ। সমুখত একমাতর্ পথেটা , েসয়াও এিতয়া েহৰাই ৈগেছ
ঘন অন্কাৰৰ মাজত । িনঃসীম েসই অন্কােৰ চকু েযন অন্ ৈহ পিৰেছ । েমজৰ সংগর্াম
িসং অলপ আগুৱাই ৈগ অন্কাৰ ৰাস্াৰ ওপৰত িকবা চাবৈল েচষ্া কিৰেল িকন্ু অটল
অন্কাৰত েতওঁ ৰ দৃিষ্ বয্াহত ৈহ উভিত আিহল । এেকা দৃিষ্েগাচৰ নহল ।
“…মইও মন কিৰিছেলা …আমাৰ গাড়ীৰ আগত হঠাৎ িকবা এটা আিহ পিৰিছল …” ৈৰ ৈৰ
কেল সংগর্াম িসেঙ , “িকন্ু এিতয়ােতা এেন লগা নাই …এই ৰাস্াৰ ওপৰত িকবা েয আেছ
…কেতা এেকা ছা চকু ত নপিৰল । েতিতয়াহেল িকহৰ ৈসেত আমাৰ গাড়ীখন খুন্া খােল?”
“…িঠক…িঠক বুিজব পৰা নাই েদউতা !” অজান আশঙ্াত ৰাহুলৰ েচেহৰা ৰঙা ৈহ
পিৰেছ , “িকন্ু গাড়ীৰ সন্ুখতেতা েকােনা মানুহক েদিখেছা েযন নালােগ …িকন্ু এেন
লািগল …েযন অস্ষ্ িকবা .. আমাৰ গাড়ীখনৰ সমুখত েযন আিহ পিৰিছল…এিতয়া
েসয়া মানুহ… েন েকােনা জন্ু ..েন …িক..িঠক মনত পৰা নাই…তাক বচাবৈল ৈগেয়ই
…এই এিক্েডন্…িকন্ু … িকন্ু … এয়া িঠক…েয গাড়ীৰ আগত িকবা এটা আিহ পিৰিছল
…মূহুতর্ ত অলপ সময়ৰ বােব …মই িকবা এটা েদিখিছেলা…!”
ৰাহুলৰ কথাত সকেলােৰ মাজৰ েচপা উেত্জনা আৰু উেদব্গ উৎকন্া দুগুণ বািঢ়ল ।
সকেলােৰ ভর্ কু িঞ্ত ৈহ উিঠল । ৰাহুেল কেল িক ? গীতাইেতা আৰু আচিৰত হল । তাই
কেল , “যিদ েসয়াই ৈহিছল , েতিতয়াহেল মইও েতা সমুখৰ িচটত বিহিছেলা …মইেতা
এেকা েদখা নাই !”
“…িকন্ু েমাৰ কথা িবশব্াস কৰা !” এইবাৰ েজাৰৈক ৈক উিঠল ৰাহুল, “হয় মই হাঁিহত
মছগুল আিছেলা বােব িক হল বুিজ নাপােলা …িকন্ু মই কব পােৰা …িকবা এটা গাড়ীৰ
আগত অবেশয্ই আিহ পিৰিছল …কাৰণ েমাৰ কােণ সংঘষর্ৰ শব্ও শুনা পাইিছল …” ৈক
ৈক গছৰ গুিৰত খুন্া খাই ৈৰ েযাৱা িনজৰ গাড়ীখনক ঘুিৰ ঘুিৰ চাবৈল ধিৰেল েতওঁ । চকু েয়
মুেখ এিতয়াওঁ এক গভীৰ অিবশব্াস আৰু সেন্হ। েসইিপেন , েমজৰ িসং, অচর্ নােদবী আৰু
গীতাৰ মাজেতা সেন্হ আৰু অিবশব্াস িশপা। িসহঁ েত এিতয়াও ভািববৈল পৰা নাই , এইেবাৰ
েকেনৈক হবৈল পােল! িক ঘিটল এয়া! িকদেৰ ঘিটল!
“…েমাৰ এেন লািগেছ , েতামাৰ িকবা ভু ল ৈহেছ”, ৈক উিঠল েমজৰ সংগর্াম িসং, “ভু লেটা
েমােৰই। এইদেৰ হািহঠাট্াত মচগুল ৈহ থকােটা. েমাৰ উিচত নািছল । আৰু েসেয়ই হয়েতা
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িষ্য়ািৰংৰ ওপৰৰ পৰা েতামাৰ েবেলন্ েহৰাই ৈগিছল…তাৰপৰাই গাড়ীখনৰ এেনদেৰ
এিক্েডন্ হল। িয িক নহওক , আমাৰ কােৰা েতেন েকােনা আঘাত নহল। এিতয়া েচাৱা
যাওক গাড়ীখন িথেক আেছ েন নাই। নহেল েগােটই ৰািত এই বনত পিৰ থািকব লগা হেল
েতামাৰ মাৰ মুখৰ পৰা ভূ তৰ গল্ শুিন শুিন পাৰ কিৰব লািগব । জানাইেতা েতামাৰ মাক ।
এইৰকম অমাবসয্াৰ ৰািত গভীৰ জঙ্ল েদিখেলই নানাৰকম িবিচতর্ িচন্াভাবনা মুৰত আেহ”
ৈক ৈক সংগর্াম িসং দূঘট
র্ নাগর্স্ গাড়ীখনৰ ডর্াইিভং িচটত ৈগ ইিঞ্ন ষ্াটর্ কৰাৰ েচষ্া কিৰবৈল
ধিৰল। েতওঁ এজন িমিলটািৰ মানুহ, এেন সৰু সুৰা এিক্েডন্ ৈহেয়ই থােক ! ডর্াইিভং িচটত
বিহ েতওঁ ইিঞ্ন চালু কিৰবৈল েচষ্া কিৰব ধিৰেল ।বহুবাৰ েচষ্াৰ িপছত সামানয্ ষ্াটর্ ৈহ
উিঠল ইিঞ্নেটা িকন্ু তাৰ ৈসেত এবাৰ েজাকাৰিণ মািৰ বন্ ৈহ গল। গাড়ীৰ ইিঞ্নৰ শব্
িমিল েযাৱাৰ ৈসেত েগােটই জঙ্লত এক অদ্ুত িনিশ্দর্ িনস্ব্তা নািম আিহবৈল ধিৰল
। িকন্ু সংগর্াম িসং এিৰ িদয়া ভকত নহয়, েতওঁ বাৰমব্াৰ গাড়ীৰ ইিঞ্ন ষ্াটর্ কৰাৰ েচষ্া
কিৰবৈল ধিৰল।
“….এই ৰাস্ােটা বহুত িনজর্ন”, অন্কােৰ ঢকা িনজর্ন ৰাস্ােটাৰ েসােও বােও চাই চাই
কবৈল ধিৰেল অচর্ নােদবী, “এেকবােৰ িনজর্ন । কেতা অলেপা েপাহৰ নাই, যতেনিক এিতয়া
পযর্ন্ এখন গাড়ীও অহা েযাৱা েদখা নগল। েমাৰ িকয় নাজােনা খুব ভয় লািগেছ !”
ৰাহুল এইবাৰ িবৰিক্কৰ সুৰত কেল , “আঃ মা, তু িম েতা জানাই, আিজ ৰািত অমাবসয্া।
অন্কাৰ েতা থািকবই, তােৰাপিৰ এই জাগািখিন এেকবােৰ জঙ্ল, ওচেৰ পাজেৰ কেতা
মানুহৰ জনবসিত নাই । এই ৰাস্াত কেতা এটা লাইটেপাষ্ৰ বয্বস্াও নাই। লগেত আিজ
েপাহেৰা নাই । আৰু তু িম িপ্জ…এইেবাৰ অদ্ুত ভাব িচন্া বন্ কৰা”।
মাক -পুেতকৰ কথাবাতর্ াৰ মাজেতই হঠাৎ িসহতৰ গাড়ীৰ ইিঞ্ন েবচ েজােৰ গিজর্ উিঠল ।
িসহেত ঘুিৰ চােল, েশষত িসহতৰ গাড়ীৰ ইিঞ্ন ষ্াটর্ ৈহেছ ।েবচ িকছু ক্ণ ধিৰ েমজৰ িসং
েচষ্া চলাইিছল গাড়ীখন ষ্াটর্ কৰাৰ বােব । এিতয়া ইিঞ্ন ষ্াটর্ েহাৱােতই েতওঁ গাড়ীখন েবক
িগয়াৰত ৈল ৰাস্াৰ মাজৈল ৈল আিহল । ৰাহুল, গীতা আৰু অচর্ নােদবী যত িথয় ৈহিছল ,
তাৈল গাড়ীখন ৈল আিহ ৰখােল।
“..আহা , সকেলা উঠা এিতয়া গাড়ীত”, ইিঞ্নেটা অন ৰািখেয়ই কেল সংগর্াম িসেঙ,
“ওপৰৱালাৰ অেশষ কৰুণাত সমুখৰ বেনট আৰ েহডলাইট দুটাৰ বােদ বাকী সকেলা িথেক
আেছ”।
িসহেত েদিখেল, েমজৰ িসংৰ কথাই িঠক। সচাৈক , কবৈল গেল গাড়ীখনৰ েতেন েকােনা
ক্িত েহাৱা নাই । সংগর্াম িসংৰ মুখত এেন এক তৃিপ্ৰ হাঁিহ আিছল েযন এক ডু িববৈল ধৰা
মানুহৰ সমুখত হঠাৎ েকােনা নাওঁ আিহ পিৰেছ । এিতয়া এই নাওেৱই িসহত সকেলােক
িনৰাপেদ ঘৰ ৈল যাব ।
“….ঈশব্ৰক অেশষ ধনয্বাদ, আমাৰ গাড়ীখন েতওঁ ষ্াটর্ কিৰ িদেল”, আকাশৰ িপেন চাই
হাতেজাৰ কিৰ কেল অচর্ নােদবীেয়। তাৰ িপছত েতওঁ ডর্াইিভং িচটৰ কাষৰ দজর্া খুিল সব্ামীৰ
কাষৈল ৈগ বিহল । সংগর্াম িসং এিতয়া চালকৰ আসনত। ৰাহুেল েতওঁ ৰ স্ী গীতাৰ ৈসেত
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এিতয়া িপছৰ িচটত বিহেছ । এই েঘাৰ অমাবসয্াত আেশপােশ জঙ্লৰ েচেহৰা ইমােনই
ভয়াবহ েদখা ৈগিছল েয েসই জঙ্লৰ েচেহৰা েদিখ অজােন্ই েয কােৰা গাৰ েনাম িশয়িৰ
নুিঠব তাৰ েকােনা কথাই নাই । সকেলােৰ মনত েতিতয়া এটাই ইচ্া, িযমান েসানকােল
সম্ৱ এই জঙ্ল এেলকা পাৰ কিৰব লােগ । ৰাস্াৰ মাজৈল আিহ সংগর্াম িসং গাড়ীখন
এবাৰ েজােৰ ষ্াটর্ িদ আগুৱাই িনবৰ েচষ্া কৰােতই আিহল বাধা । ইিঞ্নেটা গুমগুম শব্
কিৰবৈল ধিৰল , েযন েকােনা িহংসর্ জন্ু ই িনদাৰুণ েকর্াধত গিজর্ আেছ । সংগর্াম িসেঙ
েচষ্া কিৰবৈল ধিৰেল গাড়ীখনক চলাবৈল িকন্ু েকােনা অবস্ােতও গাড়ীৰ চকা এক ইিঞ্ও
নলিৰল ।
িপছৰ িচটত থকা ৰাহুেল িকিঞ্ৎ উিদব্গ্ সব্ৰত কেল , “এইবাৰ আেকৗ িক হল?”
“…গাড়ীখন চলা নাই …” েচষ্া কিৰ কিৰ ৈক উিঠল েমজৰ সংগর্াম িসেঙ, “টর্াই কিৰ
আেছা ….িকন্ু এইবাৰ কত বিজেছ ….. বুিজব পৰা নাই । এিক্লােৰটৰ…..দবাই ৰািখেছা
, িগয়াৰ লগাই….. ৰািখেছা, তাৰ িপছেতা িষ্য়ািৰং…..ঘুিৰও গাড়ী…..লৰচৰ কৰা নাই
অলেপা ! িক েকচ !”
“..এবাৰ চাও ৰবা মই বািহৰৈল ৈগ …সমুখৰ বেনট খুিল েচাৱা ভাল হব , কত আচল
পর্েব্মেটা ৈহেছ ..”ৈক ৈক ৰাহুেল িপছৰ িচটৰ দজর্া খুিল নািম যাবৈল িবচািৰেল িকন্ু
অচর্ নােদবীেয় বাধা িদেল । ভয়াতর্ সব্ৰত কেল , “খবৰদাৰ নানািমবা ..নািম নাযাবা । েমাৰ
মন িকন্ু ভাল লগা নাই । নাজােনা িকয় , আমাৰ মুৰত েযন এটা ডাঙৰ অজান িবপদ আিহ
পিৰেছ …েমাৰ এেকা ভাল লগা নাই”, তাৰিপছত কাষত বিহ থকা সব্ামীেক উেদ্শয্ কিৰ
কেল , “তু িম আৰু েচষ্া কৰােচান , েচাৱা গাড়ীখন িঠক ষ্াটর্ ৈহ যাব”।
ভয়ানক এক আতঙ্ই েযন গর্াস কিৰেছ অচর্ নােদবীক। েতওঁ বাৰ বাৰ গাড়ীৰ িখড়ীিকৰ কাঁেচৰ
মােজেৰ বািহৰৰ জঙ্ল চাই আেছ । যিদও বািহৰৰ িনিক্প্ অন্কাৰ েভদ কিৰ এেকা নজৰ
পৰা নাই , তাৰিপছত িকয়জােনা বাৰ বাৰ েসই জঙ্লৰ িদশত চাই থািক থািক অজােন্ই
বাৰ বাৰ িশয়িৰ উিঠিছল । বুকুৰ িভতৰৰ হৃদিপণ্েটা িকয় েযন িধমট িধিমট … কিৰেছ।
ৰাহুল িবৰক্ ৈহ কেল, “মা, মুখৰ
র্ দেৰ কথা নকবা ..গাড়ীখন িঠক ৈহ গেলই আিম আৰু
ইয়াত এক েচেকেণ্া নাথােকা । এিতয়া গাড়ীখন চলা নাই , েসেয় নািম চাবই লািগব ,
পর্বেলমেটা আচলেত কত ৈহেছ …নাচােল পর্বেলমেটা চলভ কিৰম িকদেৰ ? আৰু তু িম
ইমান ভয় িকয় কিৰছা? িকহৰ ভয় েতামাৰ? েচাৱা মা, তু িম একদম িচন্া নকিৰবা …”
তাৰিপছত েদউতাক’ৰ িপেন চাই কেল , “েদউতা , টচর্ েটা িদয়া , েতামােলাক গাড়ীেত বিহ
থাকা, মই ৈগ েচক কিৰ আেহা, িক ৈহেছ …”
টচর্ েটা ৈল গাড়ীৰ পৰা নািম গল ৰাহুল। তাৰিপছত গাড়ীৰ সমুখৰ বেনট দািঙ একান্মেন
িভতৰৰ যন্পািত পৰীক্া কিৰবৈল ধিৰেল । অনয্ফােল , গাড়ীৰ িভতৰত থািক গীতা আৰু
অচর্ নােদবী সমুখৰ উইন্িস্নৰ মােজেৰ ৰাহুলৰ িপেন উিদব্গ্ দৃিষ্ত চাই বিহ আিছল । যিদও
বেনটৰ কভাৰৰ আৰত ৰাহুলৰ শৰীৰেটা ঢাক খাই ৈগিছল । েদখা নৈগিছল েতঁ ওক । ডর্াইিভং
িচটত বিহ সংগর্াম িসং েতিতয়াও ইিঞ্নেটাক ষ্াটর্ িদয়াৰ েচষ্া কিৰিছল। িঠক এইসময়েত
হঠাৎ ৰাহুলৰ আতর্ নােদ অচর্ নােদবী েতা বােদই , গীতা আৰু সংগর্াম িসং’ও সচিকত ৈহ
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উিঠল। ৰাহুলৰ এেন ভয়াতর্ সব্ৰ আেগেয় েকিতয়াও িসহেত শুনা নাই , েযন ভয়ঙ্ৰ েকােনা
িবভীিষকা েদিখেছ ৰাহুেল, িনেজ সচেক্।
“…আ…আ…আ…আ…আ…মা…েদউতা…েসানকােল বািহৰ আহা….. েচাৱা ……!”
গাড়ীৰ িভতৰৰ পৰা সকেলােৱ েদৗৰা েদৗিৰৈক বািহৰ ওলাই আিহল । সকেলােৰ মনত উেদব্গ
উৎকন্া। নাজােন িক ৈহেছ ৰাহুলৰ , িস এেনৈক িচঞিৰেছ িকয় ! িক েদিখেছ নাজােনা!
“…িক ৈহেছ ৰাহুল..?” ৈক ৈক একৰকম েদৗিৰ ৰাহুেলৰ কাষত ৈগ িথয় হল সংগর্াম িসং,
চকু েয় মুেখ এইবাৰ েতওঁ েৰা উৎকণ্া ফু িট উিঠেছ, “িক ৈহেছ?এেনৈক িচঞিৰছা িকয় ?”
“…েদউতা …েদ্…..” ৰাহুল েবাবা ৈহ ৈগেছ ।
“…িক ৈহেছ েকাৱা না?” অচর্ নােদবীৰ কাতৰ সব্ৰ।
গীতােৰা চকু েয় মুেখ উেদব্গৰ িচহ্। তাইও িজজ্াসা কিৰেল , “িক ৈহেছ ৰাহুল? এনৈক
িকয় ভয় খাইছা ?”
সকেলােৱ েযিতয়া ৰাহুলক েঘিৰ ধিৰ পর্শ্বানত জজর্িৰত কিৰ তু িলেছ , ৰাহুেল েতিতয়াও
এেকা উত্ৰ িনিদয়াৈক ধীেৰধীেৰ েস্া েমাচনত েসাঁহাতৰ তজর্নী আঙু িলেটা ডািঙ গাড়ীৰ
েহডলাইটৰ িপেন েদখুৱাই েতও িসহঁ তক িকবা েদখুৱাব িবচািৰেছ । েতঁ ওৰ চকু েৱ মুেখ এক
আশ্যর্ নীৰব অিভবয্িক্। মুখৰ েযন সামিয়কভােব ভাষা েহৰাই েপলাইেছ। ইিপেন , সংগর্াম
িসং সহ বাকীসকেল ৰাহুলৰ অঙু িল িনেদর্িশত িদশত গািড়ৰ েহডলাইটৰ িপেন েচাৱাৰ িপছত
িসহঁ েতও েযন মুখৰ ভাষা েহৰুৱাই েপলােল । মূহুতর্ েত সকেলা চু পচাপ ৈহ গল । এটা আশ্যর্
নীৰবতা নািম আিহল িসহঁ তৰ মাজত ।
টেচর্ ৰ েপাহৰত এক ভয়াবহ দৃশয্ৰ সম্ুখীন হল িসহত। সিবস্েয় েদিখেল, গাড়ীৰ সন্ুখৰ
েহডলাইটৰ কাঁচৰ ওপৰত েকঁ চা েতজৰ দাগ।
“…ও…মাই..গড!” অস্ুট আতর্ নাদ কিৰ উিঠল গীতাই,“এইেবাৰ …িক…?”
অচর্ নােদবী আৰু সংগর্াম িসং েযন িকছু ক্ণৰ বােব েবাবা ৈহ গ’ল।অলপ সময় িপছত ৰাহুেল
কবৈল ধিৰেল, “মইেতা পর্থেমই ৈকিছেলা েয েমাৰ গাড়ীৰ ৈসেত িনশ্য় কােৰাবাৰ নহেল
কােৰাবাৰ কিলশব্ন ৈহেছ …েসয়া নহেল েমাৰ গাড়ীখনৰ এিক্েডন্ হব িকয়?…এইবাৰ েতা
েমাৰ িবশব্াস হল?”
“…েহ ঈশব্ৰ…” েককাই উিঠল এইবাৰ অচর্ নােদবী, “মই আগেতই মন কিৰিছেলা , ইয়াত
িকবা নহয় িকবা েবয়া ঘটনা ঘিটেছ… …এই েতজৰ দাগ কৰ পৰা আিহল ? কাৰ েতজৰ
দাগ এয়া ?” ৈক ৈক েতওঁ সব্ামীৰ হাতত খামুিচ ধিৰেল ।
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“…ৰাহুল! েদউতা!” এইবাৰ আতর্ নাদ কিৰ কেল গীতাইও, ” িক ৈহেছ এইেবাৰ?”
তাৰিপছেতই শহুৰ সংগর্াম িসং’ক উেদ্শয্ কিৰ কেল , “েদউতা , েমাৰ এেন লািগেছ ,
মাৰ কথােটােৱই িঠক। িকবা এটা েবয়া বস্ু ইয়াত আেছ …এিতয়ােটা েমােৰা ভয় লািগেছ
…” অন্ কন্ শুকাই ৈগেছ গীতাৰ। েকােনাৰকেম এটা েঢাক িগিল তাই কেল ,“েসেয়
…এয়া…েকােনা…জন্ু ৰ…..েতজ…েতা…হব…পােৰ”…
“…জন্ু !” ৈক উিঠল ৰাহুেল, “েতিতয়াহেল গাড়ীৰ ৈসেত খুন্া েখাৱা েসই জন্ু েটা বা
কত গল ?”
“….হব পােৰ…তু িম হয়েতা…েসইেটা …েদখাই ..নাপা…লা”, অমাত অমাত ৈক কেল
গীতাই, “েসইেটা েচপা খাইেছ … েসেয় আমাৰ গাড়ীখন এিক্েডন্ হল…তাৰপৰা িস
আহত অবস্াত …উিঠ..জঙ্লত লকু ােল …” ৈক ৈক িস্িমত ৈহ আিহল গীতাৰ কন্সব্ৰ।
আচলেত এই কথাত তাইৰ িনজেৰা যেথষ্ সেন্হ আেছ।
সংগর্াম িসং এিতয়াও িনশ্ুপ। কাৰণ েতওঁ ৰ কােৰা কথাই িবশব্াসেযাগয্ েযন লগা নািছল
। েতওঁ মাতর্ কথাত নহয়, পর্মাণত িবশব্াস কেৰ। বহুসময় চু প ৈহ থািক েতওঁ কেল, “হব
পােৰ…িকন্ু দূঘট
র্ না হেলও ৰাস্াৰ ওপৰেতা েতজৰ দাগ থািকব লািগব”।
অচর্ নােদবী সকেলােক চাই চাই কবৈল ধিৰেল , “েমাৰ…িকন্ু … িক জােনা িকয়…িঠক লগা
নাই । এেন লািগেছ …এইেবাৰ েকােনা মায়াজাল। েমাৰ খুব ভয় লািগেছ …মনত েখয়াল
ৈহেছ এইেবাৰ েকােনা কলাজাদুৰ…েখল…। কথােত কয় , এই অমাবসয্াৰ ৰািত অেনক
অজান অশুভ শিক্ েবিছ মাতর্াত সিকর্য় ৈহ উেঠ। এই ৰািত েবয়া অশুভ িজব্ন, আত্া পূণর্
ক্মতাত থােক, মানুহক িসহঁ েত মায়াজালত েপলাই িবভর্ান্ কেৰ…মানুহৰ নানাভােব ক্িত
কৰাৰ েচষ্া কেৰ”।
অনয্ সময় হেল অচর্ নােদবীৰ কথাত ৰাহুল আৰু গীতা হািহবৈল ধেৰ , িকন্ু এিতয়া এই
পিৰিস্িতত িসহেত এই কথােবাৰ হািহেৰ উৰাই িদব েনাৱািৰেল । এিতয়া িসহতঁ েৰা এেন
লািগল িকবা এক েবয়া িনশ্য় িসহঁ তৰ ৈসেত ঘিটেছ। এই েঘাৰ অমাবসয্াৰ ৰািত আেশপােশ
থকা িনিবড় জঙ্লৰ বুকুত আকাশচু মব্ী ডাঙৰ ডাঙৰ গছ েবাৰ েপর্তৰ দেৰ িথয় ৈহ থকা েদিখ
অজািনেতই িসহঁ তৰ বুকুৰ িভতৰত কঁ পিন উিঠল ।
“…েদউতা !” বহুসময় িপছত কথা কবৈল পািৰেল ৰাহুেল, “েমাৰ এেন লািগেছ , মা’ৰ
কথাই িঠক। মইও েতামাক ৈকিছেলা , আমাৰ গাড়ীৰ ৈসেত িকবা এটা খুন্া খাইেছ …িকন্ু
ঁ
মই বুিজব েনাৱািৰেলা েসয়া িক আিছল …!” ৰাহুলৰ কথা শুিন এেন লািগিছল , িসও
খুেবই ভয় খাইেছ । এিতয়া িসও িনেজও মাকৰ দলত েযাগ িদেছ । িস এিতয়া এইেবাৰ
ভূ তেপর্ত িবশব্াস কিৰবৈল আৰম্ কিৰেছ।
“…ৰাহুল!” এইবাৰ িকচু গলগলীয়া মােতেৰ কেল সংগর্াম িসেঙ , “তু িম অন্ত
েতামাৰ মাৰ এই কু সংস্াৰত িবশব্াস নকিৰবা …বাদ িদয়া েতামাৰ মাৰ কথা!…জানাইেতা,
ভূ তেপর্ত, তন্মন্, িজব্ন-িটন ৈল িক গভীৰ িবশব্াস েতামাৰ মাৰ…পঁয়িতর্ছ বছৰ এেকলেগ
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কটাইেছা ..খুব ভালদেৰ জােনা…েতামাৰ মা এইেবাৰ আজব গুজব বস্ত িকমান িবশব্াস
কেৰ…এইেবাৰ কথাবাতর্ া তু িম কেল িনিমেল !”েবচ খঙৰ সব্ৰত েমজৰ সংগর্াম িসেঙ
কথােবাৰ কেল ।
“…বচ”, অিভমানৰ ভৰা মােতেৰ কেল অচর্ নােদবীেয়, “যিদ েসয়া-ই হয়, েতেন্ েকাৱা
আমাৰ গাড়ীত িযেহ খুন্া খােল , েসইেটা কত গল? আহত বা িনহত িয েকােনা এটা
অবস্াত তাক েদখা যাব…িস িক গাড়ীৰ ৈসেত খুন্া খােয়ই আকাশত িমিল গল েনিক …েন
…মািটৰ তলত িমহিল গল…েকানেটা? েকাৱা?”
“…তু িম…িপ্জ চু পচাপ থািকবােন ?” কিঠন কর্ুদ্ সব্েৰ সংগর্াম িসেঙ স্ীক ধমিকৰ সুৰত
েকাৱা বােব চু পচাপ ৈহ গল অচর্ নােদবী। পথৰ ওপৰত বা আেশপােশ এিতয়া পযর্ন্ েকােনা
মানুহ বা পর্াণীেক েদখা নাই। আচল কথা, এিতয়া েসই ঠাই৩ িসহত চািৰজন বােদ আৰু
েকােনা নাই । িসহঁ তৰ টচর্ ৰ েপাহৰক বাদ িদ তাত এটু কুৰা েপাহেৰা চকু ত পৰা নাই । মুৰৰ
ওপৰৰ আকাশখন এেন লািগেছ িবশাল এখন কলা চাদৰ েযন আিৰ িদেছ । কেতা এটা
তৰাও েদখা নাযায় । ৰাহুল আৰ েমজৰ সংগর্াম িসং দুেয়াজেন টচর্ হাতত ৈল েসই ঘন
অন্কাৰৰ বুক ফািল ধীৰ গিতত সমুখৰ িদশত এখুিজ দুখুিজৈক আগুৱাবৈল ধিৰেল। িসহঁ েত
েসইফােল গল যত িসহঁ তৰ গাড়ীৰ ৈসেত িকবা খুন্া খাইিছল। িসহেত েসইিখিনৈল আিহ
টচর্ ৰ েপাহেৰেৰ ভালদেৰ চাবৈল ধিৰেল। যিদ কৰবাত মানুহ বা জন্ু ৰ বিড বা েতজৰ দাগ
চকু ত পেৰই ; িকন্ু এক েফাটা দােগা কেতা েদখা নগল । অথচ তাত িকবা হেল অবেশয্ই
েতজৰ দাগ থািকব লািগিছল । কাষৰ জঙ্লৰ পৰা িবিচতর্ িবিচতর্ শব্ কাণত আিহ আিছল
। কতৰকমৰ ৰহসয্ময় শব্ই েযন িনস্ব্ ৰািতৰ নীৰবতা ভঙ্ কিৰিছল । এই শব্েবাৰ িকহৰ
, জন্ু ৰ েন েপাক পতংগৰ েন অনয্ িকবাৰ , েসয়াও বুজা নৈগিছল । অচর্ না আৰ গীতা
িযমানদূৰ সম্ৱ এই ভয়াবহ ৰহসয্ময় শব্েবাৰ নুশুিনবৈল েচষ্া কিৰিছল।
“…েদউতা , ইয়াত েতা েকােনা িচন চাব েদখা নাই”, েচপা কেন্েৰ সংগর্াম িসং’ক উেদ্শয্
কিৰ কেল ৰাহুেল । সংগর্াম িসং েতিতয়াও আেশপােশ চাই আিছল , যিদ কৰবাত িকবা
েদখা যায় । কেল , “এেনওেতা হব পােৰ, গাড়ীৰ ৈসেত খাই িস িছিটিক কাষৰ এই জঙ্লৰ
িভতৰত ৈগ পিৰেছ। গাড়ী খন েতা খুব িস্ডত চিলিছল । এিক্েডন্ েহাৱাৰ পৰত িনশ্য় িস
খুব আহত ৈহেছ, বা হয়েতা মিৰেছ । িকন্ু যিদ আহত ৈহ পিৰ আেছ , েতিতয়াহেল হয়েতা
েবহুচ ৈহ পিৰ আেছ । েসইবােবই আমাৰ শব্ শুনাৰ িপছেতা তাৰ পৰা েকােনা উত্ৰ অহা
নাই”।
জঙ্লৰ িদশত টচর্ ৰ েপাহৰ ঘুৰাই ঘুৰাই চাবৈল ধিৰল সংগর্াম িসং। িকন্ু একমাতর্ জঙ্ল
বােদ আৰু এেকা দৃিষ্ত নপিৰল
“…েদউতা !” এইবাৰ িকছু দূৰ থকা গীতাৰ মাত শুনা গ’ল, “যিদ সঁচাৈক েকােনা আহত
ৈহ কৰবাত পিৰ আেছ আিম তাক িবছািৰ হিস্েটলৈল িনব লােগ…অবশয্ যিদ েসয়া জন্ু
হয়….”
“…েতামােলাক এিতয়াও েমাৰ কথা িকয় বুিজবৈল েখাজা নাই ?” আতর্ নাদ কিৰ উিঠ
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কেল অচর্ নােদবীেয়, “িকমানবাৰ আৰু েতামােলাক দুেয়াজনক কম েয আিম ইয়াত এখন
মায়াজালত ফিচ ৈগেছা ? িকমানবাৰ ৈকিছেলা িবয়াঘৰত …ৰািত েহাৱাৰ আগেত
ঘৰৈল আিহম , েতামােলাক েকােনােৱ নুশুিনলা …আৰু এিতয়া ইয়াত আৰু িথয় ৈহ
নাথািকবা …আহা সকেলা …উঠা গাড়ীত…িযমান েসানকােল পািৰ এই ঠাই এিৰ চলা ভাল
…েতামােলােকই েকাৱা , গাড়ীৰ ৈসেত খুন্া েখাৱাৰ িপছৰ েকােনােৱ আহত অবস্াত উিঠ
েখাজকািঢ়ব পােৰ ? আৰু…এইেবাৰ বােদ .. এই ৰািত এই গভীৰ জঙ্লত েকােনা মানুহ
থািকব ? েমাৰ িকন্ু একদম ভাল লগা নাই …”।
স্ী’ৰ কথাত এবাৰ বাস্িবকেত খং কিৰ উিঠল সংগর্াম িসেঙ। কেল , “অচর্ না! আৰু এটা
কথা েকাৱা যিদ ফল ভাল নহব ৈক ৈথেছা । এজন েফৗিজৰ স্ী ৈহ তু িম ভূ তেপর্ত িবশব্াস কৰা,
েতামাৰ লাজ নালােগ েন ? এইসময়ত েতামাৰ যত মনত সাহস অনাৰ কথা, সকেলােক
সাহস িদয়াৰ কথা কব লােগ , েসই সময়ত তু িম এইেবাৰ পাগলৰ দেৰ িচন্াভাবনা কিৰ আছা
? ৈথ িদয়া েতামাৰ এই ভূ তেপর্ত, তন্মন্… িয আজব গুজব অদ্ুত কথাবাতর্ া…. !”
..েদউতা !” অস্ুট সব্ৰত কেল ৰাহুেল, “তু িম…এই…িপেন …এবাৰ েচাৱাৰ দৰকাৰ..”
ৈক ৈক েতওঁ গাড়ীৰ তলৰ িপেন ইংিগেতেৰ েদখােল। সকেলা স্িম্ত ৈহ চােল, েসই েতজৰ
দাগ গাড়ীৰ টায়াৰেতা লািগ আেছ । সকেলােৰ ৰাস্াৰ কাষত িকছু দূৰত মািটৰ ওপৰত িকবা
এটা চু চুিৰ েযাৱা দাগ স্ষ্ চকু ত পিৰল।
“…েদউতা…তু িম িঠেকই ৈকছা. .আমাৰ গাড়ীৰ ৈসেত কােৰাবাৰ না কােৰাবাৰ সংঘষর্ ৈহেছ
িঠেকই …তাৰপৰা গাড়ীৰ খুন্াত িস হয়েতা শূনয্েত িছিটিক এইফােল পিৰেছ …গাড়ীৰ িয
স্ীড আিছল, এয়াই হব । েমাৰ মেত , আিম এবাৰ েসইফােল ৈগ েচাৱা দৰকাৰ…যিদ িস
বািচ আেছ , েবহুঁ চ ৈহ আেছ, েতিতয়াহেল তাক অন্ত এবাৰ সহায় কৰাৰ দৰকাৰ”।
“…েনেদখাজনৰ ওচৰত পর্াথর্না কিৰেছা , েতামাৰ আৰু েতামাৰ েদউতাৰ অনুমান েযন
সিঠক হয় আৰু েমাৰ এই ভয়, এই সেন্হ সম্ূণর্ েযন ভর্ান্ হয়”, সৰু সৰু সব্ৰত কেল
অচর্ নােদবীেয় , “যিদ এেনই ৈহেছ , েতিতয়াহেল আিম িনিশ্ন্ভােব িনৰাপেদ আিজ ৰািত
ঘৰত যাবৈল পািৰম”।
গীতাই শাশুেৱকৰ কান্ত হাতখন ৈথ নীৰেব সাহস েযাগােল । বুজাব খুিজেল , সকেলা িঠক
ৈহ যাব। িচন্াৰ কথা নাই ।
“… ..েহেলা…েকােনাবা আেছ েনিক ইয়াত ?” ৰািতৰ িনস্ব্তাক েনউিচ েমজৰ সংগর্াম
িসং’ৰ উচ্ কণ্সব্ৰ, “েমাৰ কথা শুিনবৈল পাইেছেন ? আিম আেপানাক সহায় কিৰব
েখােজা…েকােনাবা আেছ েন ?”
ৰাহুল আৰ সংগর্াম িসং দুেয়াজেনই এখুিজ দুখুিজৈক জঙ্লৰ দুই িপেন এেনৈক িচঞিৰ
িচঞিৰ কর্মশ আগুৱাই ৈগ থািকল । িসহতৰ সিম্িলত কণ্সব্ৰ পথৰ দুেয়াফালৰ গেছ গেছ
খুন্া খাই উভিত আিহল । িকন্ু েকােনািপেন মানুহ েতা দূৰৰ কথা, এটা কু কু ৰ বা েমকু ৰীৰ
আতর্ সব্ৰ ভািহ নািহল ।
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“…েদউতা! েমাৰ এেন লািগেছ, মানুহেটােৱ েমাৰ কথা শুিন েপাৱা নাই । হয়েতা যিদ িস
মৰাও নাই , সম্বতঃ অেচতন ৈহ পিৰ আেছ। েচাৱা , ৰাস্াৰ কাষৰ এইিপেন খাদৰ দেৰ দ
ৈহ নািম ৈগেছ তলৰ জঙ্লৰ িদশত । েমাৰ এেন লািগেছ এই জঙ্লৰ িভতৰত ৈগ মই এবাৰ
চাই অহাৰ দৰকাৰ”।
সংগর্াম িসেঙ এেকা নকেল িকন্ু েতওঁ ক খুব িচিন্ত েদখা গল ।
“…েদউতা, তু িম েমাক টচর্ েটা িদয়া”, ৰাহুেল কেল , “েতামােলাক এিতয়া গাড়ীৰ কাষত
ৈৰ থাকা । মই এই জঙ্লৰ তলিপেন নািম ৈগ চাঁও , কৰবাত েকােনাবা পিৰ আেছ েন নাই”।
ৰাহুল বা সংগর্াম িসঙৰ অনুমান িকমান সঁচা, েসয়া িসহেত িনেজও নাজােন । এইেটাক ৈল
িসহত িনজৰ মাজেতা যেথষ্ সেন্হ আেছ। অনয্হােত অচর্ নােদবীও বুিজব পািৰেছ , এই
েদউতাক আৰু লৰােটা এেকবােৰ আেকাৰেগাঁজ । েকােনাপেধয্ই িসহতক বুজাব েনাৱািৰ ।
েতওঁ মাতর্ েচপা মােতেৰ কেল , “এই অন্কাৰত তাত অকেল নাযায় , ৰাহুল। েমাৰ ভয়
লািগেছ । েদউতােকা লগত ৈল েযাৱা । িকন্ু অকলশেৰ ভু লেতও নাযাবা”। অচর্ নােদবীৰ
কথাত একমাতর্ ল’ৰােটাৰ বােব দুিশ্ন্া দূভর্াবনা আৰু উৎকন্া ফু িট উঠা েদখা গল ।
“…মা, িচন্া নকিৰবা”, শান্ভােব কেল ৰাহুেল, “যিদ তাত সঁচাৈকেয় কােৰাবাক িবছািৰ
পাওঁ েতিতয়া তাৰ পৰাই িচঞিৰ েদউতাক মািতম । েতিতয়া দুেয়াজেন িমিল আহত
েলাকজনক সহায় কিৰম….যিদও এিতয়াৈল বুিজব পৰা নাই, গাড়ীৰ ৈসেত যাৰ খুন্া
লািগল েসয়া মানুহ েন েকােনা জংঘলী জন্ু …” েশষৰ কথাষাৰ েকাৱাৰ সময়ত ৰাহুলক িকয়
েযন িচন্ািনব্ত েদখা গল। অলপ ৈৰ িস এইবাৰ েদউতা’কক লক্য্ কিৰ কেল, “েদউতা! তু িম
ইয়াত েচাৱা যিদ অনয্ গাড়ী আেহ , েতিতয়াহেল তাক ৰখাবৈল েচষ্া কিৰবা ।” তাৰিপছত
স্ী’ক লক্য্ কিৰ কেল, “গীতা, তু িম এিতয়া মাক ভালদেৰ ৰাখা । মই দুই িমিনটৰ িভতৰেত
আিহ আেছা”।
ৈকেয়ই ৈৰ নাথািকল ৰাহুল । টচর্ েটা হাতত ৈল নািম গল পথৰ কাষৰ খাদৰ দেৰ তল
অংশেটাৰ িদশত । িমিলটাৰী েদউতাকৰ সন্ান বুিলেয়ই ৰাহুল সৰুৰ পৰাই অনয্ৰকম এক
সাহসৰ অিধকাৰী, নহেল এই েঘাৰ অমাবসয্াৰ ৰািত অকলশেৰ এই গভীৰ বনৰ িভতৰত
যাবৈল হেল ডাঙৰ ডাঙৰ সাহসী মানুহেৰা বুকু কিপ উিঠব।
“…েমাৰ একদম ভাল লগা নাই”, অস্ুট েচপা েচপা মােতেৰ কেল অচর্ নােদবী, “এিতয়াৈল
এই পেথেৰ এখন গাড়ীেকা অহা েযাৱা েদখা নাই …দূৰ দূৰৈল েকােনা মানুহৰ বসিত নাই…
নাজােনা েমাৰ ভাগয্ত িক আেছ ..েমাৰ খুব ভয় লািগেছ”। বাস্িবকেত খুব ভয় খাইেছ
েতওঁ , বােৰ বােৰ ইষ্েদবতাৰ নাম জপ কিৰ আেছ । সঁচাৈক এই পযর্ন্ এখন গাড়ীেকা
এই পেথেৰ েযাৱা বা অহা েদখা নাই । সংগর্াম িসঙেকা এইবাৰ িচিন্ত েদখা ৈগেছ ।
তাৰিপছেতা মনৰ েজাৰ অটু ট ৰািখেছ েতঁ ও । স্ী’ৰ কথেবাৰ এিতয়াও গর্াহয্ কৰা নাই
। ৰািতেটা অমাবসয্াৰ িঠেকই িকন্ু েসই বুিল স্ী’ৰ দেৰ ভূ তেপর্তত েতও িবশব্াসী নহয়।
েতওঁ ৰ মেত এজন েফৗিজ মানুহৰ পেক্ এইেবাৰত িবশব্াস কৰা এক হাসয্কৰ কথা । িকন্ু
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আিজৰ ৰািতেটা েযন সঁচাই িকৰকমৰ েবেলগ এেন লািগেছ েতওৰ মনেতা । েযন এক িবৰাট
অমঙ্েল এই ৰািতৰ আন্াৰত গা লুকাই িনশ্ুপ অেপক্া কিৰ আেছ িসহতৰ বােব । এিতয়া
পযর্ন্ এেন েকােনা ঘটনা ঘটানাই যাৰ বােব এেন লােগ , িসহঁ তৰ আিজৰ এই দূদশ
র্ াৰ মূলত
অমাবসয্াৰ ৰািত িবচৰণ কৰা েকােনা অশুভ শিক্ৰ হাত আেছ। দহ িমিনটৰ েবিছ ৈহ গল
ৰাহুল েসই েয জঙ্লৰ িভতৰত েসামাইেছ । আৰু ওলাই অহা নাই । অকলশেৰ িক কিৰেছ িস
ইমান সময় জঙ্লৰ িভতৰত ? কথােটা এইবাৰ সঁচাৈকেয় সকেলােৰ িচন্াৰ কাৰণ ৈহ উিঠেছ ।
“…ৰাহুল…কত গল েকাৱােচান ?” এিতয়া আৰু সহয্ কিৰব েনাৱািৰ অচর্ নােদবী অৈধযর্
ৈহ পর্শ্ কিৰেছ সব্ামীক, “এিতয়াও ঘুিৰ অহা নাই িকয় ? েকােনা িবপদ আপদ েহাৱা নাইেতা
তাৰ? অলপ আগুৱাই ৈগ চাওঁ ক না …” েশষৰ কথােটাত কাতৰ আকু িত িমিশর্ত ৈহ পিৰল
অচর্ নােদবীৰ মাতত ।
ৰাহুলৰ বােব িচন্া গীতােৰা ৈহিছল িকন্ু তাই শাহুেৱকৰ হাতত ধিৰ ৰািখ েকােনাৰকেম
িনজৰ ভয় িনজৰ মাজেতই লুকাই ৰািখিছল।
“…ৰাহুল…ৰাহুল…” এইবাৰ সংগর্াম িসং আৰু গীতা দুেয়াজেনই ৰাহুেলৰ নাম ৈল
মািতবৈল ধিৰেল। িকন্ু ৰাহুেলৰ েকানও উত্ৰ েপাৱা নগল। যত েনিক তাক জঙ্লৰ
িভতৰত কেতা েদখাও নগল । েযন জঙ্লৰ িভতৰত ৈগ িস িমিল গল তাৰ মাজত ।
এইবাৰ সকেলােৰ মনত দুিশ্ন্াৰ েমঘ গাঢ় হল।
“…ৰাহুল…ৰাহুল…” সংগর্াম িসং আৰু গীতা দুজেনই ৰাহুলৰ নাম ধিৰ মািতবৈল আৰম্
কিৰেল । িকন্ু উত্ৰত জঙ্লৰ িভতৰৰ পৰা ভািহ অহা িকছু মান ৰহসয্ময় পর্াণীৰ শব্ৰ
বািহেৰ আৰু এেকা শব্ শুনা নগল।
“…েদউতা ! ৰাহুল ক’ত গল ? এইবাৰ িকন্ু েমােৰা খুব ভয় লািগেছ !” কােন্া কােন্াৈক
গীতাই কেল , “িপ্জ, িকবা কৰক না…এইেবাৰ িক ৈহেছ , আিম এেকা বুিজব পৰা নাই”।
গীতাই কািন্বৈল ধিৰেল । কািন্ কািন্ কেল , “আনক সহায় কিৰব ৈগ এিতয়া েতা িনেজই
সমসয্াত পিৰেছ”।
অচর্ নােদবীও ৰাহুলৰ বােব খুেবই িচিন্ত ৈহ পিৰিছল পেড়িছল।
“…েতামােলাক ৰবােচান !” খঙৰ সব্ৰত এইবাৰ ৈক উিঠেল সংগর্াম িসেঙ , “ৰাহুলৰ এেকা
েহাৱা নাই । িস িনশ্য় উভিত আিহব । আৰু অলপ অেপক্া কৰা”।
চাওেত চাওেত দহ িমিনট পাৰ ৈহ গল । ৰাহুেলৰ েফৰাৰ েকানও নাম েনই।
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এইবাৰ সংগর্াম িসঙেকা িচিন্ত েদখা গল । হাজাৰ হওঁ ক , েতওঁ েদউতাক । সন্ানৰ বােব
েতওঁ হৃদেয়া বয্াকু ল নহবেন! এইবাৰ েতওঁ ৰাহুলৰ নাম ৈল েজােৰ েজােৰ মািতবৈল ধিৰেল ।
িকন্ু েসই এক শব্ । কেৰা পৰা ৰাহুলৰ েকােনা পর্তু য্ত্ৰ নািহল । েযন এই জঙ্ল খেন
ৰাহুল আৰু েতঁ ওৰ অেপক্াত থকা পিৰয়ালৰ মাজত এখন অদৃশয্ েলাৰ পর্াচীৰ গিঢ় িদেছ।
েগােটইেবাৰ েযন েঘাৰ সেন্হৰ আবতর্ ত েসামাই ৈগ আেছ। এই েঘাৰ অমাবসয্াৰ ৰািত
গাড়ীখন এিক্েডণ্ হল, েকােনাৰকেম িসহত সকেলা বািচ েযাৱা , তাৰপৰাই িসহতৰ মাজত
এজন সদেসয্ৰ িনৰুেদ্শ ৈহ েযাৱা - সকেলা েযন অদ্ুত েযন লািগল । িকন্ু েসই বুিল
এই অন্কাৰত িবপদসংকু ল বনৰ ৰাস্াত এেনৈক চু পিট কিৰ িকমান সময় থািকব ! এইবাৰ
সংগর্াম িসেঙ ৰাহুলক িবছািৰ ৰাস্াৰ কাষৰ েসই খাদৰ দেৰ তল অংশত জঙ্লৰ আগুৱাই
যাবৈল ধিৰেল । িসহতৰ মাতর্ এটা টচর্ িছল, েসয়াও ৰাহুেল ৈল ৈগেছ । এিতয়া িসহঁ তৰ
েকােনা েপাহৰৰ বয্বস্াও নাই । গাড়ীৰ িভতৰত লাইট জব্লাই ৰখা ৈহিছল , েসই িভতৰৰ
েপাহৰেত বািহৰৰ িয সামানয্ ঠাই আেলািকত ৈহ আেছ , তাৰপৰা েপাহৰ েবিছদুৰ িবয়িপব
েনাৱােৰ।
জঙ্লৰ মাজৈল ৈগ ৈগ সংগর্াম িসেঙ গীতাক উেদ্শয্ কিৰ কেল, “তু িম েতামাৰ মাক গাড়ীৰ
িভতৰৈল ৈল ৈগ তাত বিহ থাকা । মই চাই আেহা লৰােটা কত গল ..”।
“…না……আপুিন নাযাব”, গীতাৰ কণ্সব্ৰত ভয়াতর্ সুৰৰ ৈহ পিৰল ।
“…িয ৈকেছা েসয়া কৰা.গাড়ীৰ িভতৰত দুেয়া বিহ থাকা। মই ৰাহুলক ৈল নহা পযর্ন্ ওলাই
নািহবা”।
শহুৰৰ কথাত গীতাই এেকা কব েনাৱািৰেল ।
লৰােটাৰ বােব িচন্া কিৰ সংগর্াম িসঙ িভতেৰ িভতেৰ ভািগ পিৰিছল, িকন্ু গীতা আৰু
অচর্ নােদবীৰ িপেন চাই েতঁ ও এেকা পর্কাশ নকিৰেল । েতওঁ জােন, এইসময়ত েতওঁ েৱই িকবা
কিৰব পািৰব । েতওঁ ভািগ পিৰেল িসহঁ তৰ অৱস্া আৰু েশাচনীয় হব। িকন্ু েতওঁ এিতয়া
সংকতত পিৰেছ । একমাতর্ লৰােটাক জঙ্লত যাবৈল িদ ৰাস্াত আৰু েবিছসময় অেপক্া
কিৰ থািকব পৰা নাই , আনিক ৰাস্াত দুজনী মিহলাক েকেনৈক এিৰ েতঁ ও জংঘলত যাব
তাক ৈলও িচিন্ত ৈহ পিৰেছ। এক েদাদুলয্মান অৱস্াত পিৰেছ েমজেৰ। িকন্ু পিৰিস্িত
এিতয়া এেনকু ৱা েয ৰাহুলক িনিবচািৰেল নহব। ইমান সময় হল লৰােটা জংঘলত ৈগ ওলাই
অহা নাই। তাৰ িকবা িবপদ আপদ হল েনিক এই িচন্াই সকেলােক কু িট কু িট খাই আেছ।
ঠাইিখিন ইমােনই জয়াল েয এিতয়াৈলেক েকােন গাড়ী এখেনা অহা নাই। িক এক আজব
কথা.।
সংগর্াম িসং ৰাহুলৰ নাম কািঢ় খাদেটাৰ িভতৰৈল আগবািঢ় গল। জীৱনত বহু যুদ্ত বুক
িফন্াই অংশগর্হণ কিৰেছ েতওঁ , বহু গুলী বাৰুদৰ িনভর্ েয় সম্ুখীন ৈহেছ িকন্ু আিজ েযন
এই মানুহজন এজন অিত সাধাৰণ মানুহ ৈহ গল । কাৰণ এিতয়া আৰু েতওঁ এজন ৈসিনক
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নহয়। এজন েদউতাক । জঙ্লৰ িভতৰত িনৰুেদ্শ লৰােটাৰ বােব েতওঁ ৰ মনত েবয়া ভাব
আিহবৈল ধিৰেছ। আশংকাত বুকুৰ িভতৰত শব্ ৈহেছ । ৰাহুলৰ নাম ধিৰ মািতবৈল ধৰাৰ
সময়েত েতওঁ ৰ কন্সব্ৰ অজািনেত কিপ উিঠেছ । জঙ্লৰ িপেন ৈগ ৈগ েতঁ ও এবাৰ ঘুিৰ
িপছৈল চােল। েদিখেল, অচর্ না আৰু গীতা এিতয়াও গাড়ীত বািহৰত িথয় ৈহ আেছ ।
দুেয়াজনেৰ চকু েয় মুেখ িবষম উৎকন্া আৰু েচপা উেত্জনা। দুেয়াজনেৰ মুখ কাগজৰ দেৰ
বগা ৈহ পিৰেছ । সংগর্াম িসং িযমােনই জঙ্লৰ িভতৰত পর্েবশ কিৰেছ , অচর্ নােদবী আৰু
গীতা লােহ লােহ েতওঁ ৰ দৃিষ্ৰ আতৰৈল গুিচ ৈগেছ । িনৰন্ অন্কাৰ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ
গােছৰ বােব ঢাক খাই পিৰেছ িসহঁ তৰ েচেহৰা। এইদেৰ জঙ্লৰ েবছ িকছু িভতৰৈল েসামাই
আিহল েমজৰ সংগর্াম িসং। এিতয়া পযর্ন্ ৰাহুলৰ েকানও সেম্দ নাই । অন্কাৰত সংগর্াম
িসংহৰ বয্াকু ল চকু জুিৰেয় লৰােটাক িবচািৰবৈল ধিৰেল ।
িকছু দূৰত অন্কােৰ ঢকা জংঘলৰ পৰা এক খচমচ…খচমচ শব্ শুনা গল। সংগর্াম িসংৰ
ইিন্য় সজাগ ৈহ উিঠল । েতওঁ ৰাহুলৰ নাম ধিৰ মািত মািত েসইিপেন যাবৈল ধিৰেল ।
শব্েটা আৰু তীবর্ভােব কাণত পিৰবৈল ধিৰেল , এেন লািগল েযন েকােনােৱ খুব দর্ত ভােব
েদৗিৰ এইফােল আিহ আেছ । সংগর্াম িসংৰ বুকুৰ িভতৰত েযন হাতু িৰেয় েকাৱােল েতেন
হল। তাৰ িপছেতা মনৰ েজাৰত েতওঁ েসইফােল আগুৱাই যাবৈল ধিৰেল । েতওঁ ৰ সবর্শৰীৰ
ঘািম ৈগেছ। দুিশ্ন্াত, দূভর্াবনাত, আশংকাত দুচকু ত দৃিষ্ শব্েটাৰ িপেন একিতর্ত কিৰ েতঁ ও
ৈগ থিকল । এটা সময়ত জঙ্লৰ মাজত েতঁ ওৰ সমুখত এিট মূিতর্ ৰ উদয় হল। অন্কাৰেতা
েতঁ ও মূিতর্ েটাক েতওঁ িচিন পােল।
ৰাহুল!
পর্চণ্ েবগত েতঁ ওৰ িপেন েদৗিৰ আিহিছল ৰাহুেল । সমুখত েদউতাক েদিখ িস পর্ায়
েফপাই েফপাই কেল , “েদউতা, অিত শীেঘর্ ইয়াৰ পৰা বলা ..” ৈক আৰু অেপক্া নাকিৰ
েদউতাকৰ হাত ধিৰ পর্ায় আজুিৰ টািন ৈল আিহল ৰাষ্াৰ িপেন । ৰাহুলৰ ভাবগিতক েদিখ
এেন লািগল িস েযন জঙ্লৰ িভতৰত েকােনা ভীষণ িবভীিষকাৰ সম্ুখীন ৈহেছ । ৰাহুেল
েযিতয়া সংগর্াম িসং’ৰ হাতত ধিৰেল , েতিতয়া েতওঁ মন কিৰেল , ঘামত িভিজ ৈগেছ
ৰাহুলৰ হাত। ৰাহুল ইমান েসানকােল েদউতাকৰ হাত ধিৰ টািন আিনেল েয সংগর্াম িসেঙ
িকবা েকাৱাৰ সুেযােগই নাপােল। অথবা ৰাহুেলই েযন েতঁ ওক িকবা েকাৱাৰ সুেযাগ িনিদেল।
েযন িস েদউতাকক িকবা সুিধবৈল সুেযাগ িদবৈলও ৰািজ নহল ।
ৰাহুল আৰু সংগর্াম িসং দুেয়াজেন খুব েবগােবিগৈক জঙ্লৰ পৰা ওলাই আিহবৈল ধিৰল ।
আিজৰ এই ৰািত এিতয়া পযর্ন্ ঘটা েকােনা ঘটনােকই সাধাৰণ েযন লগা নাই । সকেলােৱ
িকবা েযন এক ভয়ংকৰ িদশৈল ৈগ আেছ । েযিতয়াৈল জঙ্লৰ বািহৰ আিহ নাপােল েতিতয়া
ৈল দুেয়াজনেৰ মুখত েকােনা কথাই নািছল । েযিতয়া দুেয়াজেন ৰাস্াৰ মাজত ৈৰ থকা
গাড়ীখনৰ কাষৈল আিহ পােল , েতিতয়া আৰু এটা িবস্েয় সংগর্াম িসঙৰ বােব অেপক্া
কৰিছল। ৰাহুলক িবছািৰ েযিতয়া েতওঁ জঙ্লৰ িভতৰত েসামাইিছল , েতিতয়া গীতা আৰু
অচর্ নােদবীক গাড়ীৰ কাষত িথয় ৈহ থকা েদিখিছল িকন্ু এিতয়া উভিত আিহ েদিখেল,
দুেয়াজেনই তাত নাই ।
“…েহ ভগবান, ইহত আেকৗ কত গল !” গাড়ীৰ কাষত আিহ েফাপাই েফাপাই কেল সংগর্াম
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িসেঙ। গলেটা শুকাই ৈগেছ েতওঁ ৰ। পর্থেম ৰাহুলৰ বােব দুিশ্ন্া , এিতয়া নতু ন ৈক স্ী আৰু
পুতর্বধূৰ বােব দুিশ্ন্াই েদখা িদেল । িসহতৰ ৈসেত এইেবাৰ িক ৈহ আেছ !
ৰাহুেল ইমােনই ভয় খাইিছল েয তাৰ মুেখেৰ েকােনা ভাষাই ওেলাৱা নািছল । জঙ্লত িস
িক েদিখেছ , িক েদিখ িস ইমান ভয় খাইেছ , এেকােৱ খুিল কব পৰা নািছল । তাৰ িপছেতা
িস েয েকােনা কাৰণেত খুব ভয় খাইিছল েসয়া তাৰ ভাবগিতক েদিখেয় বুজা ৈগিছল। গাড়ীৰ
কাষত আিহ িস এেকবােৰ িভতৰত েসামাই দজর্াখন বন্ কিৰেল েয েযন িস জঙ্লত েকােনা
িহংসর্ জন্ু ৰ সম্ুখীন ৈহিছল । তাৰ কমর্ কাণ্েবােৰ সংগর্াম িসঙেকা হতবাক কিৰ িদেছ িকন্ু
েতিতয়া পযর্ন্ ৰাহুলক েতওঁ েসই িবষেয় েকােনা পর্শ্ কৰাৰ সুেযাগ েপাৱা নাই । েতঁ ওৰ
মুৰত েতিতয়া স্ী অচর্ না আৰু পুতর্বধূ গীতাক ৈল দুিশ্ন্াই উগুল থুগুল কিৰ আেছ । িসহত
কত গুিচ গল। িক হল িসহঁ তৰ - এই িচন্ােতই েতিতয়া েতওঁ অিস্ৰ, েসেয় ৰাহুলৰ িপেন
মেনােযাগ িদয়াৰ সুেযােগই নাপােল । েতওঁ বয্াকু ল ৈহ এইবাৰ অচর্ নােদবী আৰু গীতা’ৰ
নাম ৈল মািতবৈল ধিৰেল । ৰাহুলক এই িবষেয় েতঁ ও কেল িকন্ু িস েকােনা উত্ৰ িনিদেল।
গাড়ীৰ িভতৰত েসামাই িস এেকবােৰ তলমুৰ কিৰ বিহ থািকল । গাড়ীৰ িভতৰৰ েপাহৰত
েতঁ ওৰ মুখখন িববণর্ েদখা ৈগিছল । গাড়ীৰ চািৰওফােল অন্কাৰ আৰু ঘনীভূ ত ৈহ উিঠিছল।
বয্াকু ল, উিদব্গ্ সংগর্াম িসং এইবাৰ গাড়ীৰ অনয্ফােল ৈগ ৰাস্াৰ িসেটা মুৰৰ জঙ্লৰ িপেন
ৈগ স্ী আৰু পুতর্বধূৰ নাম ৈল িচঞিৰেল ।
“…গীতা…অচর্ না…ক’ত েতামােলাক ?”
একালৰ দুদার্ ন্ পর্তাপী েমজৰ সংগর্াম িসংৰ অবস্া এিতয়া এেনকু ৱা ৈহেছ েযন েতওঁ
শতর্েদশৰ বডর্ াৰত আেছ , অথচ েতঁ ওৰ ৈসেত যুদ্ৰ বােব েকােনা বন্ুক বা সংগী নাই ।
অকলশেৰ , সঙ্ীহীন,অস্হীন অৱস্াত েযন েতওঁ শতর্েদশৰ বডর্ াৰত জঙ্লত পিৰ আেছ ।
েতঁ ওৰ গল শুকাই ৈগেছ । এেনদেৰই েতওঁ স্ী আৰু পুতর্বধূৰ নাম ৈল মািতবৈল ধিৰেল ।
ৰাস্াৰ দুই িপেন জঙ্লৰ কাষত ৈগ ৈগ েতওঁ অচর্ নােদবী আৰু গীতাৰ নাম ৈল মািত মািত
পাগলৰ দেৰ ইফাল িসফাল কিৰ আিছল েতিতয়া পযর্ন্ েকােনা সেম্দ েপাৱা নগল। এইফােল
স্ী আৰু েবাৱাৰী নাই , অনয্িপেন ৰাহুলৰ এই আতংক িবহব্ল মুখ আৰু আশ্যর্য্জনক
নীৰবতা - সকেলা েযন এক ভয়ংকৰ ইিঙ্ত িদেছ । েসইসময়ত েসইমূহুতর্ ত একমাতর্ েমজৰ
সংগর্াম িসং একমাতর্ মানুহ, িযেয় পিৰবাৰৰ বােব দুিশ্ন্া কিৰেছ , েকিতয়া িসহত সকেলােক
িনৰাপেদ ঘৰৈল ৈল যাব পািৰব , েসই িচন্ােতই অিস্ৰ ৈহ উিঠল েতওঁ ।
জঙ্লৰ বহু িভতৰত েযন িকবা েদখা পােল েমজৰ িসেঙ। থকম খাই েতওঁ ভালদেৰ লক্য্
কিৰ বুিজব পািৰেল , েযন েবছ িকছু দূৰত জঙ্লৰ িভতৰত েযন েকােনাবা ৈৰ আেছ ।
িস্ৰ ৈহ, এেকবােৰ পাথৰৰ মূিতর্ ৰ দেৰ । জঙ্লৰ িপেন মুখ কিৰ েকােনাবা িথয় ৈহ আেছ
েযন লািগল । িচন্া কৰাৰ সময় নাপােল েমজৰ িসেঙ , েতওঁ লেগ লেগ অচর্ নাদবী আৰু
গীতাৰ নাম ৈল মািত মািত েসইিপেন গল । িযমােনই ছায়ামূিতর্ ৰ িনকটবতর্ ী হবৈল ধিৰেল
, িসমােনই অলপ অলপৈক দৃশয্মান হবৈল ধিৰেছ। । আশ্যর্কৰ ভােব িস্ৰ ৈহ িথয় ৈহ
আেছ ছায়ামূিতর্ দুটা, অকেণা লৰচৰ কৰা নাই । েমজৰ িসঙৰ হাতত টচর্ নাই । িকয়েনা
একমাতর্ টচর্ েটা, েসয়া ৰাহুেল জঙ্লৰ িভতৰত ৈল ৈগেছ , িকন্ু িস েযিতয়া উভিত আিহল
েতিতয়া েতঁ ওৰ হাতত টচর্ নািছল। ভয় ভীত ৈহ েফপাই েফপাই িস েদৗিৰ আিহিছল জঙ্লৰ
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বািহৰৰ িপেন, হাতৰ টচর্ ক’ত িছিটিক পিৰ ৈগেছ , েসয়া িনেজও নাজােন। লৰাৰ এই
অবস্া েদিখ সংগর্াম িসেঙা এইেবাৰ ৈল লৰাক েকােনা পর্শ্ েসাধাৰ সুেযাগ নাপােল এিতয়াও ।
েসই ছায়ামূিতর্ েকইটাৰ িনকটবতর্ ী ৈহ ৈহ সংগর্াম িসং অন্কাৰত েদখা পােল এটা নহয়, মুঠ
িতিনটা মূিতর্ এঠাইত পাথৰৰ দেৰ িস্ৰ ৈহ েতওৰ িবপৰীত িপেন মুখ কিৰ িথয় ৈহ আেছ ।
উিদব্গ্ েমজৰ িসেঙ স্ী আৰু পুতর্বধূৰ নাম ৈল কবৈল ধিৰেল , “অচর্ না…গীতা..েতামােলাক
ইয়ােত িথয় ৈহ আছা ? উত্ৰ িকয় িদয়া নাই ?”
ছায়ামূিতর্ িতিনটাই এেকা উত্ৰ িনিদেল । মাতর্ িনঃশেব্ েতওঁ ৰ িপেন ঘুিৰল েযন লািগল
। সাহসী সংগর্াম িসঙৰ এেন লািগল , িতিনটা নহয়, দুটা মূিতর্ েহ তাত আেছ । িকন্ু েতওঁ
অলপ আগেত স্ষ্ৈক েদিখিছল , িতিনটা মূিতর্ তাত আিছল! তৃতীয় মূিতর্ েটা ক’ত গল ?
েতওঁ এবাৰ অচর্ না আৰু গীতাৰ নাম ৈল উেঠােতই এইবাৰ অন্কাৰৰ বুকুত আংিশক স্ষ্
ৈহ উিঠল।
িনিশ্ন্ হল এইবাৰ েমজৰ িসং। িয িক নহওক , ছায়ামূিতর্ দুটা আৰু েকােনা নহয়, অচর্ না আৰু
গীতাই তাত িথয় ৈহ আেছ । িকন্ু িসহঁ েত ৰাষ্া এিৰ এই জঙ্লৰ িভতৰত িকয় গল ? েতওঁ েতা
িসহতক গাড়ীৰ িভতৰত বিহ থিকবৈল িদিছল । তাৰ িপছেতা দুেয়া জঙ্লত ৈগ িক কিৰিছল ?
কাষত ৈগ খঙৰ সব্েৰেৰ েতওঁ কেল, “েতামােলাক ইয়ােত িক কিৰছা ? েতামােলাকক েকাৱা
নািছেলা জােনা , চু পচাপ গাড়ীত উিঠ বিহ থাকা…মই উভিত নহা পযর্ন্ ! আৰু েতামােলাকৰ
ৈসেত এইমাতর্ েকান আিছল ? আৰু এজনকেতা অলপমান আগেত েদখা েযন লািগল …!”
“…তু িম…!” অস্ুট সব্ৰত কেল অচর্ নােদবীেয় ।
“…েদউতা …আপুিন !” এইভােবই ৈক উিঠল গীতাইও ।
িসহত দুেয়াজনৰ মাত শুিন এেন লািগল েযন েঘাৰ েটাপিনত শুই আিছল ইমান সময়।
এইমাতর্ েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাই উিঠেছ।
“…িক ৈহেছ েকাৱােচান েতামােলােক ?” কর্ুদ্ ৈহ কেল সংগর্াম িসেঙ , “েকান আিছল
ইমান সমেয় েতামােলাকৰ ৈসেত? আৰু ইয়াত িক কিৰছা ? িকয় েনা অন্কাৰত এই জঙ্লৰ
মাজত আিহছা ?”
“…আিম …ম..মােন.. নাজােনা …েতা…ইয়াত ….েকিতয়া আিহেলা !” গীতাৰ কণ্সব্ৰত
েযন পর্শ্েবাধক িচন ।
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“…অ…মােন…মই… েকেনৈক আিহেলা …েকাৱােচান .?”
এইবাৰ ৈক উিঠল
অচর্ নােদবীও, “মই েতা গাড়ীৰ কাষেত ৈৰ আিছেলা …. …েকিতয়া এই জঙ্লত
আিহেলা …েমাৰ িনজেৰই মনত পৰা নাই …!”
অচর্ নােদবী আৰু গীতা দুেয়াজেনই েযন আকাশৰ পৰা সিৰ পিৰেছ । দুেয়াজনেৰ কন্সব্ৰত
পাহাৰ সম িবস্য় ভিৰ আেছ ।
কম আশ্যর্য্চিকত েনােহাৱাৈক নাথািকল সংগর্াম িসেঙও । িক ঘিটেছ ! েতওঁ িনেজই
নাজােন , েকিতয়া িসহত ইয়াৈল আিহল ! েযন েটাপিনেত েখাজ কিঢ় থকা েকােনা েৰাগী
হঠাৎ সাৰ পাই িনজক অনয্ ঠাইত আিবষ্াৰ কিৰেছ , এেনদেৰ কথা কথা ৈকেছ িসহঁ েত !
িক ৈহ আেছ , এেকা বুিজ নাপােল সংগর্াম িসেঙ। ঘটনাপর্বােহ েতওঁ েকা িবিস্ত কিৰেল ।
সংগর্াম িসেঙ এেকা বুিজ েপাৱা নািছল িসহঁ তৰ ৈসেত িক ৈহ আেছ। ৰাহুলৰ ভীিতগর্স্
েচেহৰা, হঠাৎ অসব্াভািবক ভােব িনৰুেদ্শ েহাৱা , ইিপেন গীতা আৰু অচর্ নােদৱী
ৰহসয্ময়ভােৱ জঙ্লত েযাৱা এই ঘটনােবাৰৰ এেকা এটাই সব্াভািবক নহয় ।
অচর্ নােদৱী েতিতয়াওঁ িবস্য় দৃিষ্ত জঙ্লৰ িপেন চাই আিছল । েযন বুিজ েপাৱা নাই িকদেৰ
িসহত এই গভীৰ জঙ্লত েসামাই ৈগিছল !
“….েতামােলাকৰ ৈসেত আৰু এজন েকান আিছল?” পর্শ্ কিৰেল সংগর্াম িসেঙ, “এইমাতর্
েদিখিছেলা, েতামােলাকৰ কাষেতই ৈৰ আিছল…!”
“…আমাৰ ৈসেত!” অচর্ নােদৱীৰ কন্সব্ৰ শুিন এেন লািগল েযন িবস্য় আৰু এক িডিগর্
বািঢ় গল । েযন আকাশৰ পৰােহ পিৰেছ , এেনভােব কেল , “আমাৰ ৈসেত ! েকােনা নািছল
েতা! ..মই আৰু গীতাৰ বািহেৰ … আৰু েতা েকােনা নাই !”
“…অ..” শাহুেৱকৰ কথাত সমথর্ন জনাই এইবাৰ অস্ুটভােব গীতাইও কেল , “আৰু
েকােনা েতা নািছল ইয়াত !” ৈক ৈক গীতা আেশপােশ চাবৈল ধিৰেল । তাৰিপছত কেল ,
“আৰু মই…ইয়াত েকিতয়া আিহেলা ?…মই েদেখান ৰাস্াত ৈৰ আিছেলা …এই জঙ্লত
িকদেৰ আিহেলা ?”
কমর্কাণ্ েদিখ সংগর্াম িসং িনেজও আশ্যর্য্চিকত হল। েতওঁ লােহ লােহ বুিজব পািৰেল,
ইয়াত িকবা এটা ৈহ আেছ িয মুেঠও সব্াভািবক নহয়। িকবা এটা গণ্েগাল আেছ কৰবাত
নহয় কৰবাত । েতঁ ও আৰু এক মূহুতর্ ও ইয়াত থািকবৈল ৰািজ নািছল । েতওঁ িবছািৰিছল ,
িযমান েসানকােল পািৰ ইয়াৰ পৰা যাব লােগ ।
“…ৰাহুল কত ?” অচর্ নােদৱীৰ কথাত েযন সিমব্ৎ ঘুিৰ আিহল সংগর্াম িসংৰ । শুিনবৈল
পােল , অচর্ নােদৱীেয় ৈকেছ, “আমাৰ ৰাহুল কত? তাক পালােন ?”
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সংগর্াম িসেঙ স্ীক আশব্স্ িদেল , “িচন্া নকিৰবা। তাক পােলা । িস িঠেকই আেছ। গাড়ীত
বিহ আেছ।” তাৰিপছত েতওঁ কেল , “আৰু েদিৰ কিৰব েনাৱােৰা । েসানকােল বলা ,
গাড়ীত আহা”।
স্ী আৰু পুতর্বধূক ৈল সংগর্াম িসং জঙ্লৰ বািহৰৈল আিহবৈল ধিৰেল । েতওঁ ৰ িনজৰ
মন একদেমই ভাল লগা নািছল । নানান িচন্া ভাবনাত মনেটা ভিৰ আেছ । পিৰবাৰৰ
সকেলােৱই এিতয়া িকৰকম েযন অপর্কৃ িতস্ অবস্াত , এিতয়া িনৰাপেদ ঘৰ েপাৱােটােৱই
িসহতৰ সকেলাতৈক ডাঙৰ েচেলঞ্। দুহােত দুেয়াজনেৰ হাত দুখন খামুিচ ধিৰ েতওঁ জঙ্লৰ
বািহৰৰ িপেন আিহ থািকল । েসই মূহুতর্ ত েতওঁ েযন সকেলােৰ একমাতর্ অিভভাৱক ৈহ
পিৰেছ । েঘাৰ অমাবসয্াত আিদম অৰণয্ৰ ৰূপ েয িকমান ভয়ঙ্ৰ হবৈল পােৰ, েসয়া চকু েৰ
েনেদিখেল িবশব্াস কিৰব পৰা নাযায় । ৰাহুল, অচর্ নােদৱী আৰু গীতা - িতিনওজনেৰ
মুখমণ্লত সাংঘািতক এক আতংকই চািন ধিৰিছল । িতিনজেন িকবা েদিখ এেকবােৰ েযন
েবাবা ৈহ ৈগেছ । কােৰা মুখত েকােনা কথা নাই । গাড়ীত উিঠ বহাৰ িপছত অচর্ নােদৱী আৰু
গীতা দুেয়াজেনই ৰাহুলক েঘিৰ ধিৰ নানাধৰণৰ পর্শ্ কিৰবৈল আৰম্ কিৰেল। েতওঁ িকয়
চু পচাপ আেছ , িক েদিখেছ জঙ্লত , েসই কথাক ৈল নানাধৰণৰ পর্শ্ কিৰেল িকন্ু ৰাহুল
এেকবােৰ েমৗন ৈহ বিহ থািকল । েযন এইেবাৰ ৈল িস মুখ খুিলবৈল সাজু েহাৱা নাই । তাৰ
দুচকু েযন িবেস্ািৰত, আতিঙ্ত। েযন সাঙ্ািতক িকবা েদিখ সামিয়কভােব েবাধশিক্ আৰু
বাকশিক্ - দুেয়াটাই েহৰাই েপলাইেছ । সংগর্াম িসং েযিতয়া গাড়ীৰ ডর্াইিভং িচটত আিহ
বিহল, েতিতয়া ৰাহুেল েযন িনজৰ হৃতশিক্ িকছু ওেভাটাই পােল । েদউতাকক উেদ্শয্
কিৰ কেল , “েদউতা ! আৰু এক মূহুতর্ ও ইয়াত থািকব েনাৱািৰ …শীেঘর্ বলা ইয়াৰ পৰা
…নহেল িবপদ আৰু বািঢ়ব …!”
সংগর্াম িসেঙ বুিজব পৰা নাই ৰাহুলৰ হঠাৎ এেনেহন মন্বয্ৰ কাৰণ িক। িকন্ু এটা েয ডাঙৰ
গণ্েগাল ৈহেছ , েসয়া েতওঁ বুিজ পাইেছ । হঠাৎ এই দূঘট
র্ না, গাড়ীত েতজৰ দাগ অথচ
আেশপােশ কােৰা ঘৰ নাই, জঙ্লৰ পৰা উভিত অহাৰ িপছত ৰাহুলৰ এেন অসব্াভািৱক
আচৰণ , গীতা আৰু অচর্ নােদৱী হঠাৎ জঙ্লত গুিচ েযাৱা - এই ঘটনােবাৰৰ আঁৰৰ পর্কৃ ত
ৰহসয্ এিতয়াৈল েকােনােৱ বুিজ েপাৱা নাই ।
“…েদউতা , গাড়ী ষ্াটর্ কৰা…িপ্জ!” অৈধযর্ ৈহ এইবাৰ গীতাইও কেল । কন্সব্ৰ িক এক
অজানা ভয় । তাৰ িপছত অলপ সময় ৈৰ কেল , “ৰাহুল হঠাৎ এেনৈক চু প ৈহ ৈগেছ িকয়
েদউতা?” িক ৈহেছ েকাৱা , কাষত বিহ থকা ৰাহুলৰ এখন হাতত িনজৰ হাত ৰািখ অলপ
অলপৈক েমাহািৰ িদেল । েযন েতওঁ ক সব্াভািবক কিৰ েতালাৰ েচষ্া কিৰেছ , “ৰাহুল ইমান
কিপেছ িকয়?”
“…নাজােনা”, সংগর্াম িসেঙ কেল , “জঙ্লৰ পৰা আিহেয়ই েদিখেছা িকৰকম েযন ৈহ
ৈগেছ! েকােনা এেকা িঠক ৈক খুিল েকাৱা নাই !” ৈকেয়ই গাড়ীৰ ইিঞ্ন ষ্াটর্ িদেল সংগর্াম
িসেঙ।
“…েহ ভগবান!

িঠক েমাৰ মেন িয ৈকিছল , েসয়াই ঘিটেছ!”
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কাতৰ সব্েৰেৰ কেল

অচর্ নােদৱীেয় ,” েমাৰেতা এিতয়াও মনত পৰা নাই মই জঙ্লত িকদেৰ ৈগিছেলা …আৰু
এিতয়া ৰাহুলক ৈল েমাৰ িচন্া আৰু বািঢ় ৈগেছ …” ৈকেয়ই কাষেত বিহ থকা সব্ামীক উেদ্শয্
কিৰ কেল, “েসানকােল বলা , ইয়াৰ পৰা ! এিতয়াই এই জাগােটা এিৰব লািগব ..!” েশষৰ
কথােটা েকাৱাৰ সময়ত পর্ায় গলগলাই উিঠল অচর্ নােদৱীেয় । িকন্ু েতিতয়াও ভয়াতর্ ভােব
এবাৰ িখিৰকীৰ কাঁচৰ মােজেৰ বািহৰৰ জঙ্লৰ িপেন চােল । ইিপেন , িপছৰ িচটত গীতাই
অনুভৱ কিৰেল , ৰাহুলৰ শৰীৰ কর্মশ ঠাণ্া ৈহ ৈগ আেছ । তাই আপর্াণ েচষ্া কিৰ আেছ ,
ৰাহুলৰ েদহৰ উত্াপ ওেভাটাই অনাৰ বােব । বােৰবােৰ বয্াকু ল ৈহ পর্শ্ কিৰেছ , “িক ৈহেছ
পিৰষ্াৰ ভােব েমাক েকাৱা ৰাহুল..িকবােটা েকাৱা ৰাহুল…চু প চাপ আছা িকয় ? িক ৈহেছ?”
“…ৰাহুল…িক ৈহেছ?” এইবাৰ পর্শ্ কিৰেল সংগর্াম িসেঙও , “জঙ্লৰ পৰা অহাৰ িপছৰ
পৰাই িক ৈহেছ …িক ৈহিছল তাত ? িক েদিখিছলা? েকাৱা আমাক…!”
অচর্ নােদৱীও বােৰ বােৰ পর্শ্ কিৰবৈল ধিৰেল।
সকেলােৱ এেকলেগ ৰাহুলৰ ওচৰত তাৰ এই অবস্াৰ কাৰণ জািনবৈল িবছািৰেল । ৰাহুেল
পর্থমেত এেকােৱই কবৈল ৰাজী নহল , িস েতিতয়াও পর্কৃ িতস্ই হব পৰা নাই , িঠকৈক কথা
েকাৱাৰ ক্মতাই েযন েহৰাই েপলাইেছ । সকেলােৰ শান্না আৰু গীতাৰ পর্েচষ্াত িকছু সময়
িপছত িস কথা েকাৱাৰ সামানয্ ক্মতা পােল । িকন্ু তাৰ কণ্সব্ৰ মুেঠই সব্াভািবক নহয়। তাক
েদিখ এেন লািগিছল , েযন িস এটা ভীিতগর্স্ িনৰীহ হিৰণ, িয এইমাতর্ জঙ্লত বাঘৰ মুখত
ৈগ পিৰিছল । েকােনাৰকেম পর্াণ বচাই পলাই আিহেছ - এেনদেৰ কঁ িপিছল তাৰ কন্সব্ৰ। িস
কেল,
“…সকেলা কম ..সকেলা কম..আগেত তু িম ইয়াৰ পৰা েসানকােল বলা…িযমান েসানকােল
পাৰা..এই জঙ্ল এেলকা পাৰ কিৰব লােগ …িযমান েসানকােল সম্ৱ..আৰু এক মূহুতর্ ও
আিম ইয়াত থকা উিচত নহয়…নহেল …ও…ও…” হঠাৎ ৰাহুল পর্ায় িহিষ্িৰয়া েৰাগীৰ
দেৰ কু িচ মুিচবৈল বিহবৈল ধিৰেল । অচর্ নােদৱী আৰু গীতা দুেয়াজেনই নীৰেব ৰাহুলক
লক্য্ কিৰিছল । ৰাহুল ইমান ভীিতগর্স্ ৈহ পৰা েকিতয়াও েদখা নাই । বৰঞ্ ইয়াৰ িঠক
ওেলাটা েহ েদখা পাইিছল। ৰাহুল এেকবােৰ তাৰ েদউতাকৰ দেৰই সাহসী। ৰাহুল গাড়ীৰ
িখিৰকীেৰ বািহৰৈল চাই আিছল , হঠাৎ িস িবকট সব্ৰত িচৎকাৰ কিৰ কু িচ মিচ বিহল , েযন
হঠাৎ তাৰ চকু ই ভয়ানক িকবা েদখা পাইেছ । িক েদিখ ৰাহুেল এেনকু ৱা কিৰেছ, তাৰ কাৰণ
অনুসন্ানৰ বােব গীতা আৰু অচর্ নােদবীেয় ৰাহুলৰ দৃিষ্ অনুসৰণ কিৰ পথৰ িপেন জঙ্লৰ
িদশত চােল িকন্ু িসহঁ তৰ চকু ত িনকষ কলা আন্াৰ আৰু েসই আন্ােৰ সৃিষ্ কৰা ৈদতয্াকৃ িত
দেৰ গছেবাৰৰ বািহেৰ আৰু এেকা চকু ত নপিৰল । িকন্ু ৰাহুেল িনশ্য় িকবা েদিখেছ।
সংগর্াম িসেঙ লেগ লেগ গাড়ীৰ ইিঞ্ন ষ্াটর্ কিৰেল । িকন্ু চকা ঘুিৰেলও েতওঁ গাড়ীখনক
আগৈল িনব পৰা নাই । িক ৈহেছ ? সংগর্াম িসেঙ আপর্াণ েচষ্া কিৰবৈল ধিৰেল িকন্ু
গাড়ীখন এক ইিঞ্ও লৰচৰ েহাৱা নাই । বহু েচষ্াৰ িপছত হঠাৎ এটা েজাকাৰিণ উিঠ
গাড়ীখন দর্তগিতেৰ আগুৱাবৈল ধিৰেল । েতওঁ ৰ মনেতা এটা ভয় েসামাই ৈগেছ। ৰাহুলৰ
চকু েদিখ েতওঁ িকবা বুিজ পাইিছল। ৰাহুল এেনৈক ভয় কৰা লৰা নহয়, িনশ্য় জঙ্লত ৈগ
িস েকােনা ডাঙৰ িবপদৰ মুখামুিখ ৈহিছল । অলপ আেগেয় েযিতয়া গীতা আৰু অচর্ নােদৱীক
িবছািৰ েতওঁ জঙ্লত ৈগিছল , েতিতয়া েতওঁ -িতিনটা ছায়ামূিতর্ েদখা পাইিছল । িকন্ু
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ওচৰত ৈগ েদিখিছল, তাত গীতা আৰু অচর্ নােদৱীেহ আেছ। েকােনা তৃতীয় বয্িক্ নাই
। েতেন্ েসই িতিন নমব্ৰ ছায়ামূিতর্ েটা কাৰ আিছল, হঠাৎ েসয়া কত েনােহাৱা ৈহ গল,
েসয়া এিতয়াও েতওঁ ৰ ওচৰত এটা পর্শ্ । এিতয়াও েতওঁ বুিজব পৰা নাই , েসয়া েতঁ ওৰ
চকু ৰ ভর্ম েন সঁচা । এই জঙ্ল েযন দুিনয়াৰ যাবতীয় ৰহসয্ৰ আধাৰ। এই পথত পর্েবশ
কৰাৰ িপছত সকেলােৰ মগজুই েযন কাম কৰাই বন্ কিৰ িদেছ। জঙ্লত েসােমাৱাৰ িপছৰ
পৰাই িকয় েয অচর্ নােদৱীও হঠাৎ ভূ তেপর্ত ৈল কথা আৰম্ কিৰিছল । অথচ এিতয়া
পযর্ন্ এেনা এেকা ঘটনা ঘটা নাই যাক সচাৈক অেলৗিকক বুিল কব পািৰ । অথচ িয িয
ঘিটেছ, েসয়াও িনতান্ই সব্াভািবক ঘটনা েযন নালােগ । িঠক েযেনৈক েতওঁ বুিজব পৰা
নাই , টচর্ হাতত ৈল জঙ্লত েযাৱাৰ িপছত ৰাহুেল তাত িক েদিখেল। ইমান ভয় িকয় খােল ?
অন্কাৰচ্ন্ পকী পেথেৰ সংগর্াম িসঙৰ গাড়ী দর্ত গিতেৰ চিলবৈল ধিৰেল । সংগর্াম িসেঙ
িযমানদুৰ সম্ৱ িস্ড কেন্াল কিৰ গাড়ী চলাইিছল । গাড়ীৰ িভতৰত এিতয়া সকেলােৱ
চু প চাপ ৈহ আেছ । সকেলােৰ মুখ েদিখ এেন লািগেছ েযন েকােনাবাই পর্েতয্কেৰ ওঠ দুটা
িচলাই কিৰ ৈথেছ । সকেলােৱ গাড়ীৰ িখিৰকীেৰ ভীতসন্স্ দৃিষ্ত বািহৰৰ জঙ্লৰ িপেন চাই
আেছ । পর্ায় ৫-১০ িমিনট িপছত অচর্ নােদৱীেয় হঠাৎ িনস্ব্তা ভঙ্ কিৰ কেল, “ৰাহুল?
িক ৈহিছল েতিতয়া …এবাৰ েতা সকেলা েমাক খুিল েকাৱা…তু িম িঠেক আছােতা? িচন্া
নকিৰবা , আিম খুব শীেঘর্ এই ভয়ঙ্ৰ ঠাইিখিন এিৰ যাম…িকন্ু তু িম িক েদিখছা খুিল েকাৱা
আমাক…িক এেনকু ৱা ৈহিছল েতামাৰ ৈসেত ?”
েবচ িকছু সময় িপছত নীৰবতা ভািঙেল ৰাহুেল। সৰু লৰাৰ দেৰ িস ভেয় ভেয় কেল , “না
মা…িস আমাক কােকােৱ ইয়াৰ পৰা ওলাব িনিদব…কােকােৱ িনিদব …! আিম আৰু
েকােনািদেন এই ঠাইৰ পৰা ওলাব েনাৱািৰম ..! িস আমাক এই জঙ্লৰ পৰা বািহৰ হবৈলও
িনিদব …” ৈকেয়ই িস মুৰেটা তলমুৱা কিৰেল আৰু আগৰ িচটত েভজা িদেল।
ৰাহুলৰ কথাত েযন এক িনস্ব্তা নািম আিহল গাড়ীৰ িভতৰত। তাৰ কথাত অচর্ নােদৱী
েতা বােদই , গীতা আৰু সংগর্াম িসং িবস্য়ত হতবাক ৈহ পিৰল । ৈকেছ িক ৰাহুেল! েকােন
িসহঁ তক ওলাব িনিদেয় ? কাৰ কথা ৈকেছ ৰাহুেল!
“…মােন?” সন্ুখৰ উইন্িস্নত দৃিষ্ িনবদ্ ৰখা সংগর্াম িসেঙ এক মূহুতর্ ৰ বােব মুৰেটা
ঘুৰাই িপছৰ িচটত বিহ থকা ৰাহুলৰ িপেন চাই কেল । িপছত সন্ুখৰ িপেন দৃিষ্ িনবদ্ কিৰ
কেল “িঠক বুিজবৈল পৰা নাই েতামাৰ কথা…িক কবৈল িবছািৰিছলা তু িম? কাৰ কথা
ৈকছা? আৰু েকাৱা, আিজ হঠাৎ িকয় ইমান ভয় খালা ?” েতওঁ কন্ত অপাৰ িবস্য় ।
“…অ, ৰাহুল, তু িম েমাক েকাৱা , আিজ তু িম িকয় হঠাৎ ভয় খালা ?” কাষত বিহ থকা
গীতাইও এইবাৰ কেল , “তু িম েতা েকিতয়াও ইমান ভয় কৰা নািছলা ! িকন্ু আিজ হঠাৎ িক
হল?”
েকােনা উত্ৰ িদবৈল েনাৱািৰেল ৰাহুেল। তাৰ কপালৰ পৰা এই শীতৰ ৰািতও টপটপ ৈক
ঘাম সিৰ আেছ । দুচকু এিতয়াও এক আতঙ্ময় । েযন এইমাতর্ সাক্াৎ মৃতুয্ক িস েদিখ
আিহেছ । বুকুখন এিতয়াও েজােৰ েজােৰ উঠা নমা কিৰেছ । গীতাৰ েচষ্াত সামিয়কভােব
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িস েবাধশিক্ পাইেছ িঠেকই, বাকশিক্ও পাইেছ িকন্ু জঙ্লৰ িভতৰৰ েসই ভয়ানক স্ৃিত
মনত পিৰ আেকৗ তাৰ অবস্াৰ অবনিত হবৈল ধিৰেছ । সংগর্াম িসং, অচর্ নােদৱী আৰু গীতা
এইবাৰ বয্িতবয্স্ ৈহ পিৰল ৰাহুলক ৈল। িসহতৰ কােৰা কথাত িস এবােৰা মুখ নুখুিলেল ।
ৰাহুলক এইৈল েবিছ সুিধ থািকেল তাৰ অবস্া আৰু েবয়া হব পােৰ। েসেয় চু প থকােটােৱই
েশর্য় বুিল সকেলা মেন মেন থািকল।
গাড়ীৰ িভতৰত এক অদ্ুত নীৰবতা। কােৰাৰ মুখত টু টা শব্ এটা নাই । িনজর্ন অন্কাৰ
পথত িসহঁ তৰ গাড়ী দর্তগিতত আগবািঢ় ৈগ আেছ।
হঠাৎ ৰাহুেল এক অদ্ুত কাণ্ কিৰেল । িস পর্চণ্ েজােৰ অট্হাসয্ কিৰ উিঠল ।
এেন আকিস্কভােৱ হাঁিহত সংগর্াম িসং পর্ায় হতচিকত ৈহ গাড়ী ৰখাই িদেল মাজৰাষ্াত ।
সকেলােৱ ঘুিৰ চােল ৰাহুলৰ িপেন । িক হল এইবাৰ ৰাহুলৰ? হঠাৎ এেনদেৰ অপর্কৃ িতক
ভােব হাঁিহেছ িকয়? দুিশ্ন্াই এইবাৰ গর্াস কিৰেল িসং পিৰবাৰক।
“…েদউতা..!” হাঁিহেত হাঁিহেতই কেল ৰাহুেল, “গাড়ী নৰখাবা ইয়াত ..খবদর্াৰ …েতেন্
িকন্ু পিৰণাম আৰু ভয়ঙ্ৰ হব .হা হা হা..” ৈকেয়ই আেকৗ উচ্সব্েৰ হাঁিহবৈল ধিৰেল িস ।
তাৰ কন্সব্েৰা সব্াভািবক নহয়। গাড়ীৰ িভতৰত সকেলােৱ হতবাক।
“…িক…িক ৈহেছ ৰাহুল?” বয্াকু লতােৰ অচর্ নােদৱীৰ কেল , “িক ৈহেছ েতাৰ? এেনদেৰ
হাঁিহছা িকয় পাগলৰ দেৰ ?” তাৰিপচত েযন েভাৰেভাৰাই কেল, “েকােনা অশুভ আত্াৰ
বশীভু ত ৈহ পৰা নাইেতা েমাৰ একমাতর্ লৰাজন?” মুখমণ্লত আশংকাৰ েমঘ কর্মশ ঘনীভূ ত
ৈহ উিঠেছ।
“…িক ৈহেছ ৰাহুল?” এইবাৰ পর্শ্ কিৰেল সংগর্াম িসেঙ িনেজও, “িক ৈহেছ েতামাৰ েকাৱা
েতা? জঙ্লত িক েদিখছা, ..এইবাৰ এেনৈক পাগলৰ দেৰ হাঁিহছা…িকয় ? েচাৱা ৰাহুল,
আমাক এেনৈক সংশয়ৰ মাজত নাৰািখবা । সিঠক ৈক েকাৱা, িক ৈহেছ েতামাৰ? িকবা েদিখ
তু িম অতয্ন্ ভয় খাইিছলা । েকাৱা িক ৈহিছল জঙ্লত?”
েদউতাৰ ধমিকেয় এইবাৰ কামত িদেল । িকছু সময় চু প ৈহ বিহ থিকল ৰাহুল। তাৰিপছত
লােহ লােহ কবৈল ধিৰেল , “েতামােলােক েমাৰ পৰা সঁচা ঘটনােটা জািনব েখাজা ? জািনব
েখাজা ন , মই জঙ্লত ৈগ িক েদিখিছেলা , েসয়াইেতা?”
“..অ . জািনবৈল িবছােৰা”, অৈধযর্ ৈহ কেল সংগর্াম িসং, অচর্ নােদৱী আৰু গীতা
িতিনজেনই, “তাৰ পৰা আিহ েদিখেছা তু িম িকৰকম েযন ৈহ ৈগছা ..এেকবােৰ গা মুখ শুকাই
ৈগিছল েতামাৰ ..িক ৈহিছল তাত , েকাৱা? িক েদিখিছলা?”
সংগর্াম িসেঙ ভািবিছল , ৰাহুেল হয়েতা জঙ্লত েকােনা িহংসর্ জন্ু ৰ সম্ুখীন ৈহিছল।
েসেয়েতা ইমান ভয় খাইেছ । িযেহ জঙ্ল, িহংসর্ জীৱ জন্ু থকােটা িবিচতর্ নহয়। িকন্ু
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েসই িনজর্ন িবপদসংকু ল িনিবড় জঙ্লৰ ৰাস্াৰ মাজৰ গাড়ীৰ িভতৰত বিহ ৰাহুলৰ মুখৰ
পৰা িযিখিন কথা শুিনেল , েসয়া েতওঁ েকিতয়াও কল্না কিৰব পৰা নািছল । ৰাহুেল খুব
শান্ভােব লােহ লােহ কেল , “মা…মা…িঠেকই ৈকিছলা । অ..মা িয ভয় কিৰিছেলা …িঠক
েসয়াই …ৈহেছ…মােয় ..িঠক অনুমান কিৰিছল …”
“…মােন?” ভর্ েকাঁচ খাই উিঠল সংগর্াম িসঙৰ । মূহুতর্ ৰ বােব এবাৰ স্ীৰ িপেন চাই িপছত
ৰাহুলৰ িপেন চাই কিঠন কণ্সব্ৰত পর্শ্ কিৰেল , “আৰু ভালৈক খুিল েকাৱা । মই েতা
েতামাৰ কথা এেকা বুিজব পৰা নাই । েতামাৰ মােয় িক মাথামুণ্ িঠক ৈকিছল , খুিল েকাৱা
েমাক…”।
অচর্ নােদৱী বিহিছল সমুখৰ ডর্াইিভং িচটৰ কাষৰ িচট’েটাত, সংগর্াম িসঙৰ কাষত ; িকন্ু
েতওঁ ৰ উিদব্গ্ উৎকিণ্ত দৃিষ্ িনবদ্ আিছল িপছত বহা ৰাহুলৰ িপেন । সমুখৰ িচটৰ পৰা
ৰাহুলৰ িদশত সামানয্ হাউিল তাৰ হাতখন িনজৰ হাতত ৈল কেল , “ৰাহুল! েচাৱা
, েতামাৰ েদউতা , মই আৰু গীতা - সকেলােৱ েতামাৰ বােব িচন্াত পিৰেছা । আিম
সকেলােৱ জািনব েখােজা , এেন িক ৈহিছল , এেনকু ৱা িক েদিখিছলা চকু ৰ সমুখত , েয
েতামাৰ এেনকু ৱা হল ? আৰু বাৰ বাৰ কাৰ কথা কবৈল িবচািৰিছলা তু িম ? েকােন আমাক
জঙ্লৰ পৰা ওলাব িনিদেয় ? েকাৱা , আমাক সকেলা খুিল েকাৱা …”
অজানা আতংক আৰু দূভর্াবনাত েতওঁ এেকবােৰ িভতিৰ িভতিৰ অিস্ৰ ৈহ পিৰিছল িকন্ু
তাৰিপছেতা ৰাহুলক সাহস জেগাৱাৰ েচষ্া কিৰিছল । তাৰ মনত শিক্ আিনবৈল পর্য়াস
চলাই ৈগিছল । ৰাহুলৰ েচেহৰা -সুৰত েতিতয়াও এক অদ্ুত আতংক ভািহ ফু িৰেছ ।
হাত-ভিৰ বৰফৰ দেৰ ঠাণ্া আৰু বুকুখন দর্তভােৱ উঠানমা কিৰেছ । এিতয়াও িস সব্াভািৱক
অবস্াত আিহবৈল পৰা নাই । আেকৗ বাকৰুদ্ ৈহ পিৰেছ । দুচকু সন্ুখৰ িপেন িনবন্। িকন্ু
েসই চকু ই েযন সমুখত এেকােৱই েদখা নাই । গাড়ীৰ িভতৰৰ সকেলােৱ েচষ্া কিৰেছ তাক
নেমর্ল অৱস্াত ৈল আিনবৈল । মােজ মােজ ‘ও..ও..’ বুিল িচঞিৰ উিঠেছ , আগতৈকও
েজাৰৈক গাড়ী চলাবৈল েদউতাকক ধমিক িদেছ , িকন্ু িকবা সুিধেল এেকবােৰ চু পচাপ
ৈহ যায় িস । েযিতয়া েমৗন ৈহ থােক কােৰা িপেন নাচায়, কােৰা ৈসেত কথা নকয়। েযন
সমুখত েকােনা নাই। আেকৗ মােজ মােজ সিমব্ৎ ওেভাটাই পাই েজােৰ েজােৰ গাড়ী চলাবৈল
ৰীিতমেত েদউতাকক ধমিক িদেছ । ৰাহুলক ৈল এক অদ্ুত িবড়মব্নাত পিৰেছ িসং পিৰবাৰ।
এিতয়াও িস সব্াভািবক েহাৱা নাই । মুৰত দুিশ্ন্া দূভর্াবনা ৈল গাড়ী আেকৗ ষ্াটর্ িদেল সংগর্াম
িসেঙ । িনজর্ন অন্কাৰ ৰাস্া েভিদ আগবািঢ় ৈগ থিকল িসহঁ তৰ গাড়ী। িকছু দূৰ আগবািঢ়েছ
, হঠাৎ ৰাহুল, িযেয় ইমান সময় েমৗন ৈহ আিছল, িস হঠাৎ মা-েদউতাক আৰু স্ী’ৰ নাম
ৈল ভয়াতর্ ভােব ছটফটাই উিঠল । আকিস্কভােব কৰা এেন কাযর্য্ত সংগর্াম িসেঙ গাড়ীৰ
স্ীড আেকৗ কম কিৰবৈল বাধয্ হল । সকেলােৰ িপেন ৰাহুেল এেনৈক চাবৈল ৈলিছল েযন
সমুখত আেপানজনক েদিখও িস িবশব্াস কিৰব পৰা নাই । বহুসময় িপছত িকছু সব্াভািবক হল
িস । তাৰিপছত লােহ লােহ কবৈল ধিৰেল,

”…েযিতয়া মই…েসই জঙ্লত…েসা…েসা..েসামাইিছেলা …মই…েত…েত…েতিতয়া…ভািবিছেলা…েবাধহয়…ক্…ক্..েকাে
অবস্াত…আেশপােশ… কৰবাত … পিৰ আেছ। আ…আৰু…েমাৰহাতত টচর্ আিছল…..মই
জঙ্লৰ িভতৰত.টচর্ ৰ…েপাহেৰেৰ… …চাবৈল …ধিৰেলা …িক্…ক্…িকন্ু …
তাত…েক্া…ক্…েকােনা নািছল। েমাৰ …হঠাৎ…..েতিতয়া…মনত ভাব আিহল
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…হয়েতা…মই..গাড়ীৰ…সমুখত যাক …মূহুতর্ ৰ …বােব …েদিখিছেলা …েসয়া
হয়েতা….েকােনা…মানুেহই ..নহয়। হয়েতা..েসয়া..েকােনা…জন্ু …হব। িস…হয়েতা..গাড়ীত…খুন্া
…খাই…আহত…ৈহ…জঙ্লত…পলাইেছ …। িকন্ু … জন্ু হওক …বা…মানুহ…আহত
অবস্াত…কােকা…এেনদেৰ …এিৰ …েযাৱােটা ..সিঠক…নহব..েসেয়…মই…জঙ্লৰ
…িভতৰত …টচর্ ৰ ..েপাহেৰেৰ তাক …িবছািৰ …ফু িৰবৈল ধিৰেলা । এইদেৰ …মই…জঙ্লৰ
…িকমান …গভীৰত..গুিচ …আিহিছেলা…মই…িনেজও…বুিজ …নাপােলা । ক..িক্..িকন্ু
েতিতয়া পযর্ন্ মই…না..মানুহ… না জন্ু …কােকা…েদখা …েপাৱা নািছেলা । মাতর্
…জঙ্ল… আৰু জঙ্ল…। মই…মািত ফু িৰেলা ,’ েকােনাবা আেছেন ?….েকােনাবা
আেছেন ?‘…থািকেল …উত্ৰ …িদয়ক …’িকন্ু েকােনােৱ…উত্ৰ …িনিদেল…েমাৰ
কথাত । অন্কাৰ ইমােনই ঘন…েয েমাৰ টচর্ ৰ েপাহৰেতা…েসই অন্কাৰ িবন্ুমাতর্
দূৰ েহাৱা নািছল …বৰং… এেন লািগিছল …েযন েসই অন্কাৰ…আৰু… ঘন ৈহ
েমাক…েমাক…গলত িটিপ মািৰবৈল আিহেছ। এইদেৰ …আৰু…িকছু সময়…পাৰ হল । মই
বাৰমব্াৰ ’েকােনাবা আেছেন …েকােনাবা আেছেন’ বুিল মাত িদ ফু িৰেলা ৈদবাৎ কােৰাবাৰ
উত্ৰ আেহই িকজািন …িকন্ু বহুসময় পাৰ েহাৱা িপছেতা পর্তু য্ত্ৰ নািহল । এইদেৰ েযিতয়া
মই আৰু গভীৰ জঙ্লত েসামাই গেলা , েতিতয়া েমাৰ েযন সিমব্ৎ ঘুিৰ আিহল । েমাৰ এেন
লািগল, মই িনশ্য় েকােনা ফান্ত ভিৰ িদেছা …মানুহ হওক বা েকােনা জন্ু , গাড়ীৰ ৈসেত
খুন্া েখাৱাৰ িপছত যিদ আহত ৈহ থােক , েতেন্ িস এই আহত অবস্াত েকিতয়াও ইমান
দূৰ আিহব েনাৱােৰ । এই িচন্ােটা েযিতয়া েমাৰ মুৰত আিহল েতিতয়াৈলেক মই বহুত
গভীৰৈল গুিচ আিহিছেলা । েতিতয়াই েমাৰ ভয় লািগব ধিৰেল । েমাৰ মেন কেল , আৰু
এক মূহুতর্ ও নহয় , িযমান সম্ৱ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লািগব…এইদেৰ ভািবিছেলােহ ,
েসইসময়েতই খুব কাষত িকহবাৰ েযন এটা মৃদ ু শব্ েমাৰ কাণত পিৰল …মই লেগ লেগ
েসইফােল টচর্ ৰ েপাহৰ েপলাই িদেলা এেকা ভালদেৰ দৃিষ্েগাচৰ নহল …মই কেলা , ‘েকান।
েকােনাবা আেছেনিক তাত ?’
েকাৱাৰ লেগ লেগ এইবাৰ কােৰাবাৰ েযন ক্ীণ কােন্ানৰ শব্ ভািহ আিহল । েছাৱালী
মানুহৰ উচু পিন েযন কােন্ান এয়া । মই কথােটা িক েচাৱাৰ বােব েসই কােন্ানৰ শব্ অনুসৰণ
ূ
কিৰ দর্তগিতত েখাজকািঢ় জঙ্লৰ মােজ মােজ েসই িদশত আগুৱাবৈল ধিৰেলা । িকছু দৰ
েযাৱাৰ িপছত মই… মই েদিখেলা …মই েদিখেলা…” এইিখিন েকাৱাৰ িপছেতই ৰাহুেল
থৰ থৰৈক কিপবৈল আৰম্ কিৰেল ।তাৰ দুচকু ত েতিতয়া এক অপিৰসীম আতংকৰ ছাপ।
মৃগীেৰাগীৰ দেৰ কিৰ থিকল িস।
“…তাৰিপছত ? িক হল? িক আিছল তাত ?” উদগর্ীৱ ৈহ পর্শ্ কিৰেল সংগর্াম িসেঙ।
অচর্ নােদৱীও সুিধেল , “অ..অ…তাৰিপছত িক েদিখলা , েকাৱা..েকাৱা ৰাহুল …!”
বহুসময় ধিৰ িনজক সংয়ত কিৰ ৰখা ৰাহুেল আেকৗ কবৈল আৰম্ কিৰেল , “পর্থেম মই
এেকা েদখা েপাৱা নািছেলা …িকন্ু েযিতয়া টচর্ েটা হাত ৈল মই আৰু কাষৈল আগুৱাই গেলা
েতিতয়া েদিখেলা এেজাপা গছৰ তলত বিহ েকােনােৱ এইদেৰ উচু িপ উচু িপ কািন্ আেছ ।
কাষত ৈগ মই বুিজেলা , সচাৈকেয় এজনী স্ী েসই গছৰ তলত বিহ আেছ । েমাৰ েসয়া েদিখ
খুব আশ্যর্ লািগিছল েয এই অমাবসয্াৰ গভীৰ ৰািত িঘটিমট অন্কাৰত এই গভীৰ জঙ্লত
অকলশৰীয়া এজনী স্ী এেনদেৰ বিহ বিহ িকয় কািন্েছ ! যিদ আমাৰ গাড়ীৰ ৈসেত েকােনা
এিক্েডন্ ৈহেছ েতেন্ ইমান দূৰৈল িকদেৰ আিহব পািৰেল !”
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এইিখিন েকাৱাৰ িপছত ৰাহুল ৈৰ গল ।
“…তাৰিপছত ?” পর্শ্ কিৰেল সংগর্াম িসেঙ । েতওঁ েতিতয়া জঙ্লৰ িনজর্ন ৰাস্াত গাড়ীৰ
িস্ড এেকবােৰ বঢ়াই িদেছ , “তু িম িক েসই মিহলাজনীৰ ৈসেত কথা পািতিছলা ? িক
কেল তাই ? যিদ আহত ৈহিছল, েতেন্ েমাক গাড়ীখন স্ীডত চলাবৈল িকয় ৈকছা ? িকয়
এই কথােটা আমাক আগেত নকলা? আিম সকেলােৱ িমিল েসই মিহলাগৰাকীক সহায়
কিৰেলােহঁ েতন”।
“…েদউতা !”
ৰাহুলৰ এইবাৰ আৰু কাতৰ কন্সব্ৰ শুনা গল , “েযিতয়া মই
েসই গছেজাপাৰ তলৈল আিহিছেলা , তাত মই আৰু এটা বস্ু েদিখ হতভমব্ ৈহ
ৈগিছেলা…মই…মই..মােন…েমাৰ মগজুই কাম কৰা নািছল েসইসময়ত….েদিখেলা,
এজনী বুঢ়ী েসই গছৰ তলত বিহ এেনদেৰ কািন্েছ…স্ানীয়, আেশপােশ থকা েকােনা গাওঁ ৰ
হব বুঢ়ীজনী …অন্ত তাইৰ েপাছাক েদিখ এেনকু ৱা লািগিছল ….আৰু …আৰু বুঢ়ীজনীৰ
েকালাত আিছল সৰু এটা ল’ৰা…মই আৰু কাষৈল েযিতয়া গেলা…েতিতয়া েদিখেলা …
েকালাত শুই থকা েসই লৰােটা পর্ায় অজ্ান ৈহ আেছ …েবহুঁ চ, অেচতন … েযিতয়া টচর্ ৰ
েপাহৰ লৰােটাৰ গাত েপলাই চােলা ..েদিখেলা …বাচ্ােটাৰ কপালৰ এফােলেৰ ৰঙা েতজ
ৈব আেছ …েযন মাৰাত্কভােব আহত ৈহেছ িস …মই এেকবােৰ হতবাক ৈহ পিৰিছেলা তাক
েদিখ ….মই ভািব েপাৱা নািছেলা ..িক কিৰম…আৰু েসই বুঢ়ী মিহলাজনীেয় কািন্ আিছল
আৰু মােজ মােজ ল’ৰােটাৰ মুৰত হাত বুলাই িদিছল …. মই পর্শ্ কিৰেলা ,”আইতা …ও
আইতা….মই েতামাক সহায় কিৰব েখােজা…তু িম ইমান ৰািত এই জঙ্লত িক কিৰছা ?
আমাৰ গাড়ীত িক েতামাৰ কােৰাবাৰ িকবা ক্িত ৈহেছ ?..ওেহা…মােন ক্মা কিৰবা…মই
েতামাক সহায় কিৰব েখােজা ..আচ্া, এই… এই ল’ৰাজন েতামাৰ নািত হয় েনিক ?”
মই কথা ৈকিছেলা িকন্ু েসই বুঢ়ীজনীেয় এবাৰৈলও েমাৰ িপেন নাচােল । িকন্ু েতিতয়াও
কন্াকটা কিৰ থািকল । এবাৰ মই লােহ লােহ আইতাগৰাকীৰ কান্ত এখন হাত ৰািখ শান্না
িদবৈল িবচািৰেলা । কেলা , ”আইতা …মই েতামাক সহায় কিৰব েখােজা ..আমাৰ গাড়ীখন
জঙ্লৰ েসইফােল ৰাস্াত ৈৰ আেছ …তু িম িবচািৰেল মই েতামাৰ নািতক হিস্েটলৈল ৈল
যাম…েমাৰগাড়ীত…বলা…েবিছ েদিৰ কিৰেল েতামাৰ নািতৰ ক্িত হব…বলা েমাৰ লগত
…..হাস্াতালৈল ৈল েযাৱাৰ দৰকাৰ লৰােটাক …!’
জঙ্লত েতিতয়া এক অসব্াভািবক িনস্ব্তা নািম আিহিছল। মই বুঢ়ীৰ ৈসেত কথা পতাৰ
েচষ্া কিৰিছেলা , বােৰ বােৰ বুজাবৈল খুিজিছেলা, হাস্াতালৈল ৈল েযাৱাৰ দৰকাৰ
লৰােটাক িকন্ু বুঢ়ীজনীেয় েমাৰ েকােনা কথাত কাণসাৰ িনিদেল । েতিতয়া পযর্ন্ এবাৰৈলও
েমাৰ িপেন মুৰ তু িল নাচােল । এইেটােৱ বাস্িবকেত েমাক অবাক কিৰিছল। মই িথয় ৈহ
ৈহ েযিতয়া বুঢ়ীৰ এেন েহন আচৰণৰ িবষেয় ভািববৈল ধিৰেলা , েসই সময়েতই হঠাৎ েসই
বুঢ়ীজনীৰ কােন্ান ৈৰ গল । মােন এেকবােৰ েযন চু প ৈহ গল । েমাৰ এইেবাৰ েদিখ হঠাৎ
খুব ভয় লািগবৈল ধিৰল । অথচ েতিতয়া পযর্ন্ ভয়ৰ েকােনা কাৰণ েদখা নািছেলা । িকন্ু
তাৰিপছত িয ঘিটল, েসয়া মনত পিৰ এিতয়াও েমাৰ গাৰ েনাম িশয়িৰ উিঠেছ …
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িযজনী বুঢ়ী েতিতয়াৈল েমাৰিদশত এবােৰা েচাৱা নািছল িকন্ু হঠাৎ অসব্াভািবক ককর্ শ আৰু
অমানুিষক কন্সব্ৰত তাই কবৈল ধিৰেল , “েতামােলােক ভু ল কিৰছা …বহুত েবয়া কিৰছা
…!”
মই ঠতমত খাই উিঠেলা বুঢ়ীৰ কণ্সব্ৰ শুিন। অলপ সময় আগৰ কন্সব্ৰৰ ৈসেত এই কন্সব্ৰৰ
েকােনা িমল নাই । অসব্াভািবক েমাটা ,ককর্ শ কণ্সব্ৰ! এই কণ্সব্ৰ েকােনা মানুহৰ েকেনৈক
হব পােৰ?
শুিনেলা , েসই বুঢ়ীজনীেয় েসই ভয়ঙ্ৰ কিঠন ককর্ শ মােতেৰ ৈকেছ , “মই েতাৰ িক ক্িত
কিৰিছেলা ? িকয় এেন কিৰিল েমাৰ ৈসেত ?”
মই পর্াথিমকেত িবস্েয়েৰ িনজক চম্ািল কেলা “আইতা…আইতা…ক্মা কিৰবা..ভু লেটা
আমােৰই আিছল…গাড়ী মই ডর্াইভ কিৰিছেলা….মই িনেজও বুিজব পৰা নািছেলা েকিতয়া
েকেনৈক এিক্েডন্ হল! মই েমাৰ ভু লৰ বােব খুেবই লিজ্ত, অনুতপ্… মই েতামাক সহায়
কিৰব েখােজা…আচলেত…আচলেত।মই এখন িবয়াঘৰৰ পৰা আিহিছেলা …আৰু এই
অন্কাৰ জঙ্লৰ ৰাস্াত এেনদেৰ এিক্েডন্েটা ৈহ গল…” এই বুিল মই বােৰ বােৰ েসই
বুঢ়ীজনীৰ ওচৰত ক্মা িবচািৰবৈল ধিৰেলা।
“…তহত ডাঙৰ মানুহেবাৰ এেনকু ৱাই”, পুণৰ কিঠন সব্ৰত ৈক উিঠল েসই বুঢ়ীজনীেয় ,
“তহেত এেনদেৰ গাড়ী চলাই যা েয আমাৰ দেৰ গৰীব মানুহেবাৰক চকু েতই নপেৰ …এই
দুিনয়াত েমাৰ এই একমাতর্ নািতৰ বােদ আৰু েকােনা নাই …এিতয়া িসও েমাক এিৰ গল
…” ৈক ৈক পুনৰায় কািন্বৈল ধিৰেল েসই বুঢ়ীজনীেয় ।
মই কেলা, “আইতা, েতামাৰ নািত মৰা নাই ,িস বািচ আেছ… েবহুঁ চ েহ ৈহেছ …” িকয়েনা
মই লক্য্ কিৰিছেলা, লৰােটােৱ অলপ অলপৈক শব্াস ৈল আেছ । িকন্ু কপালৰ এফােলেৰ
ৈব থকা েতজ েতিতয়াও বন্ েহাৱা নাই । েসেয় কেলা , “আইতা…েবিছৈক ৰক্ক্ৰণৰ
বােব িস েবহুচ ৈহ ৈগেছ …. তাক এিতয়া হিস্েটলৈল িনয়া দৰকাৰ…এই মূহুতর্ েত…তু িম
বলা েমাৰ ৈসেত …”।
“…স্ু লৰ পৰা অহাৰ িপছত েসানিটেয় েমাক িকমান েয িক সহায় কিৰিছল”, েমাৰ কথােবাৰ
েযন শুনাই েপাৱা নাই , এেনদেৰ আেপানমেন পুনৰ কবৈল আৰম্ কিৰেল , “মই কাষৰ
এখন গাঁওত থােকা…মই গৰীব েসেয়…জঙ্লৰ পৰা কাঠ খিৰ বুটিল েসইেবাৰ বজাৰত িবকর্ী
কিৰ িযিখিন টকা পাওঁ , তােৰই আমাৰ সংসাৰ চেল…এই কামত েমাক েসানিটেয় খুব সহায়
কিৰিছল …. মই আিহিছেলা জঙ্লত খিৰ বুটিলব । তাৰপৰাই হঠাৎ বৰষুণ েহাৱা বােব মই
বহুসময় এেজাপা গছৰ তলত ৈৰ আিছেলা । েযিতয়া বৰষুণ কিমল েতিতয়াৈল বহুত ৰািত
ৈহ গল…গাঁও উভিতবৈল বুিল ৰাস্া পাৰ ৈহিছেলা েহ েতিতয়াই…. এখন গাড়ী…আমাক
খুিন্য়ােল …” এইিখিন ৈকেয়ই বুঢ়ীজনীেয় আেকৗ েফকু িৰ েফকু িৰ কািন্বৈল ধিৰেল । েমাৰ
আচিৰত লািগল, বুঢ়ীজনীেয় েকিতয়াৰ কথা ৈকেছ ? িকমান িদন আগৰ কথা ? েকিতয়া
ৈহিছল এিক্েডন্? হল েদেখান আিজেহ..আমাৰ গাড়ীত…েতেন্ এইদেৰ পুৰিন কথা িকয়
ৈকেছ ? েযন বহুিদন আেগেয় ঘিটেছ এিক্েডন্’েটা! েমাৰ েযন সকেলা েদােধাৰ েমােধাৰ
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লািগেছ । এটা অজানা ভয় আৰু অসব্িস্েয় কর্মশঃ েমাক আচ্ন্ কিৰ তু িলেছ । েসেয়
েকােনাৰকেম ক্মা মািগ িসহতক আমাৰ গাড়ীৈল অনাৰ বােব মই বুজাবৈল েচষ্া কিৰেলা।
আৰু েতিতয়া হঠাৎ আৰু এটা কথা মনত পিৰ মই িনেজ হতবাক ৈহ পিৰেলা, ’আেৰ, আিজ
ৰািতপুৱাৰ পৰােতা এটু িপও বৰষুণ পৰা নাই …আিজেয়ই নহয়, এই েগােটই সপ্াহেটাত
েকােনািদেন বৰষুণ েহাৱা নাই ….এিতয়া শীতৰ সময়…বৰষুণৰ িচজন নহয়…েতেন্ এই
বুঢ়ীজনীেয় েকান িদনৰ ঘটনাৰ কথা ৈকেছ ? তদুপিৰ ইয়াত কৰবাত বৰষুণ হেল এই জঙ্ল
আৰু ৰাস্া িতিত থািকলেহঁ েতন িকন্ু েসয়াওেতা েদখা নাই । মই হতভমব্ ৈহ ৈগিছেলা
কামকাজ েদিখ। এইবাৰ িনেজই সুিধেলা , “আইতা…আিজেতা কেতা বৰষুণ েহাৱা নাই
…তু িম িক ৈকছা এইেবাৰ আইতা ?”
েমাৰ কথাত এবাৰ েসই বুঢ়ীজনীেয় হাঁিহবৈল ধিৰেল । ককর্ শ েসই হািহ জঙ্লৰ গেছ বেন
খুন্া খাই ভয়ংকৰ েযন শুনা গল । েমাৰ আৰু ভয় লািগবৈল ধিৰেল। েসই েতিতয়াৰ পৰা
এিতয়া পযর্ন্ েসই বুঢ়ীজনীেয় েমাৰ মুখৈল এবােৰা েচাৱা নাই , এবাৰৈলও …….
“…দহ বছৰ আগৰ েসই ৰািতেটা এিতয়াও মনত আেছ েমাৰ ….” হঠাৎ হািহ বন্
কিৰ কবৈল আৰম্ কিৰেল েসই বুঢ়ীজনীেয় , “িয ৰািত েমাৰ আৰু েমাৰ েসানিটৰ পর্াণ
ৈলিছল….গাড়ীখেন েমাক খুন্া মািৰ গুিচ ৈগিছল …বহুসময় মই তাত চটফটাই পিৰ
আিছেলা …উফঃ িক যন্ণা!….িকন্ু েকােনা আগুৱাই নািহল েমাক সহায় কিৰবৈল
….আিজও েমাক সহায়ৰ দৰকাৰ….িকন্ু আিজও এয়া ভািব নাপােলা , মই কাৰ িক
ক্িত কিৰিছেলা যাৰ বােব েমাৰ এই পিৰণিত হল ?….” েশষৰ কথািখিন েকাৱাৰ সময়ত
বুঢ়ীজনীেয় খঙত গিজর্ উিঠল । আৰু েমাৰ অবস্া েতিতয়া েশাচনীয়। েমাৰ ভিৰ দুখেন িথয়
ৈহ থকাৰ শিক্ েহৰুৱাই েপলাইিছল । মই কিপিছেলা। মই েযিতয়া ভািববৈল ধিৰেলা , এই
বুঢ়ীজনী িনশ্য় েকােনা পাগলী হব, িঠক েতিতয়াই বুঢ়ীৰ েকালাত থকা বাচ্ােটা, যাক মই
ইমানপেৰ অেচতন ভািবিছেলা , িস হঠাৎ চকু েমিল েমাৰ িপেন চাবৈল ধিৰেল । েসয়াই
নহয় , িস িথয় ৈহ উিঠল েযন তাৰ এেকােৱই েহাৱা নাই । মই অজািনেত দুেখাজ িপছু ৱাই
আিহেলা । এইবাৰ েসই বুঢ়ীজনীেয় লােহ লােহ েমাৰ িপেন আগবািঢ় আিহবৈল ধিৰেল ।
তাই েযিতয়া েমাৰ িপেন চােল , েতিতয়া বুঢ়ীজনীৰ মুখখন েদিখ মই এেন ভয় খােলা েয
িকছু সময়ৰ বােব েমাৰ এেন লািগল , মই েযন এই পৃিথবীেত নাই । িক ভয়ানক মুখ! েকােনা
মানুহৰ মুখ এেন হব েনাৱােৰ । বুঢ়ীেয় কাষৰ পৰা িকবা এটা বুটিল লেল । টচর্ ৰ েপাহৰত
েদিখেলা, গছ কটা এখন তীক্ দা। েমাৰ অন্ কন্ শুকাই ৈগিছল । মই এেখােজা আগুৱাব
বা িপচু ৱাব পৰা নািছেলা। তােত িথয়া ৈহ ৈহ কিপবৈল ধিৰেলা েমেলিৰয়া েহাৱা েৰাগীৰ দেৰ
। বুঢ়ীজনীেয় েমাৰ অবস্া েদিখ গলগলীয়া মােতেৰ হাঁিহবৈল ধিৰেল । েগােটই জঙ্ল েযন
েসই বীভৎস হাঁিহত কঁ িপ উিঠল । এসময়ত হািহ বন্ কিৰ আেকৗ কবৈল ধিৰেল “…এই দাখন েদিখছ …এইখেনেৰ মই গছ কািটিছেলা…খিৰ েজাগাৰ কিৰিছেলা …আৰু
এই দাখেনেৰ েসইিদনা মই েসই গাড়ীত থকা সকেলােৰ মুৰেটা কািটেলা হয় …যিদেহ মই
জীয়াই থািকেলােহঁ েতন ….তহত গাড়ীৱালা েলাকসকল ৈহছ চয়তান…..অমানুহ…মই
তহতেৰ অেপক্াত আিছেলা….এই অমাবসয্াৰ ৰািত….এই ৰািতটা েমাৰ বােব খুেবই
শুভ…এই ৰািত মই দুগুণ শিক্ পাওঁ ….আিজ ৰািত মই েমাৰ পর্িতেশাধৰ জুই নুমুৱাম
…তহত সকেলােক মািৰম….” এই বুিল তাই দাখন দািঙ েমাৰ িপেন এেখাজ এেখাজৈক
আগুৱাই আিহল …আৰু …আৰু মই এেখাজ এেখাজৈক িপছু ৱাই আিহ থািকেলা ।
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েমাৰ মগজুেয় েযন কাম কৰাই বন্ কিৰ িদিছল েসেয় িনজেক বেচাৱাৰ সহজাত তািগদাত
মই েতিতয়া িপছু ৱাই আিহ আিছেলা । মই েকােনাৰকেম তাইক বুজাব খুিজিছেলা ,
“আমাক…ক্…ক্মা…কৰা…মই েতা… সহায়েহ কিৰব িবছািৰিছেলা …মই েতা…. েতামাৰ
…েকােনা ক্িত কৰা নাই ….মাফ কৰা আমাক….িপ্জ, েমাক যাবৈল িদয়া….মই েতামাৰ
েকােনা ক্িত কৰা নাই ….দয়া কিৰ এিৰ িদয়া….”
মই িপছু ৱাই ৈগ আিছেলা। েসই বুঢ়ী আৰু নািতেটােৱ কর্মশ আগবািঢ় আিহিছল েমাৰ িপেন
…িসহত দুেয়াজনৰ চকু ত পর্িতিহংসাৰ জুই জব্িল আেছ । েমাৰ কাতৰ অনুনয় িবনয় সব্েত্ও
েকােনা কথা েকাৱা নািছল । েমাক েৰহাই িদয়াৰ েকােনাৰকম লক্ণই েদখা নািছেলা িসহতৰ
ভাবভংিগত ।
“…এই ৰাস্ােৰ ….িযেয় গাড়ী চলাই যাব..েসই গাড়ীৰ পর্েতয্েকই মিৰব…” িপছত অট্হাসয্
মািৰ কেল বুঢ়ীজনীেয় , “সকেলােক মই মািৰ েপলাম ….েকােনা নাবােচ ….মিৰিব …তহত
সকেলা মিৰিব আিজ …েমাৰ হাতত….”
বুঢ়ীজনীৰ দুচকু পর্িতিহংসাত জব্িল উিঠল ।
মই এইবাৰ সকেলা পাহিৰ জ্ান েহৰুৱাই িযেটা ফালৰ পৰা আিহিছেলা , েসইিপেন েদৗিৰবৈল
আৰম্ কিৰেলা । …কত গছৰ গাত খুন্া খােলা …িপছিল পিৰেলা …দুখ পােলা ..এেকা
েমাৰ েখয়াল নািছল …মাতর্ জােনা…পলাব লািগব …এবাৰৈলও িপছৈল নাচােলও বুিজ
পাইিছেলা , েসই বুঢ়ী আৰু নািতেটােৱ েতিতয়াও েমাক অনুসৰণ কিৰ আিছল । কাৰণ পাত
েবাৰ খৰমৰ শব্ কিৰ েমাৰ ওচৰৈল আিহব েখাজা শব্ িপছৰ পৰা আিহ আিছল ….ৰেল
নহব …মই েদৗিৰ থািকব লািগব …এই জংঘলৰ পৰা িযমান শীেঘর্ বািহৰ ওলাব লািগব….”
ৰাহুলৰ কথা েশষ েহাৱাৰ িপছত গাড়ীৰ িভতৰত েযন এক অখণ্ নীৰবতা নািম আিহল
। সংগর্াম িসং, অচর্ নােদৱী, গীতা - কােৰাৰ মুখত েকােনা এটা টু শব্ নাই। ৰাহুলৰ মুখত
এইেবাৰ শুনাৰ িপছত সকেলা েযন িশল পৰা কেপৗৰ দেৰ ৈহ পিৰেছ । আতঙ্ত , িবস্য়ত
সকেলা এেকবােৰ চু পচাপ ৈহ ৈগেছ ।
“…েদউতা…েদউতা…েসইসময়ত …েমাক িবচািৰ .. নহা হেল …িক েয হলেহঁ েতন ….”
পুনৰ কবৈল আৰম্ কিৰেল ৰাহুেল। তাৰ কন্সব্ৰ শুিন এেন লািগেছ , েযন িভতৰৰ পৰা
ওেলাৱা কােন্ান পর্বলভােব বন্ কৰাৰ েচষ্া কিৰেছ িস। তাৰিপছত অচর্ নােদৱীক উেদ্শয্
কিৰ িস কেল , “মা…তু িম…িঠেকই …ৈকিছলা….মই ইমানিদন….এইেবাৰত িবশব্াস
কৰা নািছেলা…িকন্ু আিজ েমাৰ….িবশব্াসৰ ৈহ গল …মই বুিজব পািৰেছা ….ভূ তেপর্ত
সচাৈকেয় আেছ….অমাবসয্াৰ ৰািত….িসহত খুব েবিছ শিক্শালী ৈহ উেঠ….অসহায়
মানুহৰ ওপৰত পর্িতেশাধ েলাৱাৰ বােব িসহত ৈৰ থােক ….আজ ৰািত ….আজ ৰািত
….মই ফিচেলা িসহতৰ হাতত….” ৈকেয়ই কািন্বৈল ধিৰেল ৰাহুেল। গাড়ীৰ িভতৰৰ
পর্েতয্েকই এিতয়া আতংিকত, বাকৰুদ্। সংগর্াম িসেঙ েতিতয়াৈলেক ভািব েপাৱা নাই ,
েতওঁ ৰ লৰাই এইমাতর্ িয ঘটনাৰ কথা কেল, েসয়া সচা েন তাৰ কল্নােহ মাতর্? হয়েতা
জঙ্লত ৈগ অন্কাৰ গছৰ পাত ডাল েদিখ ভয় খাই েকােনা কািহনী বনাইেছ । িকন্ু ৰাহুল
সামানয্ কথােত ভয় েখাৱা লৰা নহয় । িস কল্না কিৰ বনাইও কবৈল েনাৱােৰ । িস ইমান
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ভয় খাইেছ েযিতয়া , িনশ্য় িস িকবা েদিখেছ; িকন্ু িনজৰ চকু েৰ েনেদখাৈক, অনয্ৰ কথাত
িবশব্াস কৰা েলাক নহয় সংগর্াম িসং। ইিপেন গীতা আৰু অচর্ নােদৱী - দুেয়াজেনই ৰাহুলক
শান্না িদয়াৰ বােব েচষ্া কিৰেছ।
“….ৰাহুল, শান্ েহাৱা”, ৈক উিঠল সংগর্াম িসং, “বহুত শুিনেছা েতামাৰ এই উদ্ট
কািহনী….ইমান পঢ়াশুনা কিৰও তু িম েতামাৰ মাৰ কথাত ভূ তেপর্ত িবশব্াস কিৰবৈল আৰম্
কিৰছা, েসয়া েদিখ মই িনেজ অবাক ৈহেছা …মই আশা কৰা নািছেলা , েমাৰ লৰাইও এিদন
এইেবাৰত িবশব্াস কিৰব…এিতয়া একদম চু প ৈহ বিহ থাকা …েচাৱা , আৰু িকছু সময়ৰ
িপছেত আিম জঙ্লৰ পৰা ওলাই আিহম …মানুহৰ বসিত স্ান পােলই েতামাৰ সকেলা ভয়
আতিৰ যাব ….েতিতয়া আৰু এই উদ্ট িচন্াভাবনা েতামাৰ মনত নািহব….” ৈক ৈক
গাড়ীৰ গিত বঢ়াই িদেল সংগর্াম িসেঙ।
সব্ামীৰ কথাত অচর্ নােদৱী পর্ায় কািন্ উিঠল আৰু কেল , “এিতয়াও েতামাৰ িবশব্াস নহল?
মইেতা পর্থমেত ৈকিছেলা …অমাবসয্াৰ ৰািত অশুভ…এই ৰািত অশুভ অতৃপ্ আত্া
ঘুিৰ ফু েৰ …আিজ ৰাহুল িকবাৈক বািচ গল….েমাৰ এেন লগা নাই, েসই আত্াই ইমান
সহেজ আমাক এিৰ িদব…কাৰণ এই অমাবসয্াৰ ৰািত দুষ্ আত্াই মানুহক এবাৰ লগ পােল
সহেজ এিৰ িনিদেয় …েহ ভগবান, আমাক ৰক্া কৰা…ৰক্া কৰা…” ৈকেয়ই হাতেজাৰ কিৰ
েনেদখাজনক পর্নাম জনােল । েবগৰ পৰা গেণশৰ সৰু মূিতর্ েটা উিলয়াই বুকুৰ মাজত লেল ।
মেন মেন ইষ্েদৱতাৰ নাম জপ কিৰবৈল ধিৰেল । সংগর্াম িসঙৰ মন অবশয্ েতিতয়া গীয়াৰ
আৰু িস্য়ািৰঙৰ িপেন । িযমান সম্ৱ েসানকােল েতঁ ও সকেলােক এই জঙ্লৰ বািহৰৈল ৈল
আিহব লােগ , েসই িচন্ােতই েতও আচ্ন্। ৰাহুেল বাৰ বােৰ িখিৰকীেৰ বািহৰৰ জঙ্লৰ
িপেন িকবা েচাৱাৰ েচষ্া কিৰ আিছল । েযন মেন মেন িকবা আশংকা কিৰেছ। গীতাই েতওঁ ক
সাবিট ধিৰ েতিতয়া কিপ আেছ । সব্ামীৰ মুখত এইেবাৰ শুিন গীতাইও ভীষণ ভয় খাইেছ ।
“…েদউতা!” বহুসময় িপছত পুনৰ কােন্া কােন্া মােতেৰ কেল ৰাহুেল, “িসহেত
…িসহেত আমাক…ওলাব িনিদব েদেব ..আমাক ইয়াৰ পৰা ……কােকােৱই …ওলাব
িনিদব ….চাবােচান…”
“…ফাল্ু কথা বাদ িদয়া !” সেজােৰ ধমিক িদ কেল সংগর্াম িসেঙ, “আৰু এটা কথাও এই
িবষেয় মই শুিনবৈল েনােখােজা..”
“….েদউতা…”ৰাহুলৰ কণ্সব্ৰত এইবাৰ কৰুণ সব্ৰ শুনা গল , “তু …তু …তু িম বুিজ
েপাৱা নাই ….আধা ঘন্া ধিৰ …ইমান ফু ল স্ীডত গাড়ী ডর্াইভ কিৰছা…ইমানপেৰ
আিম…জঙ্লৰ বািহৰ েহাৱা উিচত আিছল…িকন্ু ….িকন্ু ….ইমানপেৰও আিম জঙ্লৰ
ৰাস্ােতই আেছা …….েতামাৰ …িক …এয়া অসব্াভািবক….লগা নাইেন ?”
“…আঃ! চু প !” পর্ায় িচৎকাৰ কিৰ উিঠল সংগর্াম িসেঙ।
“…েদউতা…!” কঁ পা কঁ পা সব্ৰত কেল গীতাইও , “িক্…িকন্ু …ৰাহুেল…েতা…িঠক…কথাই…ৈকেছ….আিম
েতা ইমানপেৰ জঙ্লৰ পাৰ হবৈল লািগিছল …িয স্ীডত গাড়ী চিলেছ …ইমানপেৰ ইয়ােতই
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ৈগ আেছা ….তােৰাপিৰ ইমান সময়িপছেতা অনয্ েকােনা গাড়ী চকু ত পৰা নাই …েযন
এেনকু ৱা লািগেছ …এই পেথেৰ েকােনা েকিতয়াও নাযায় …আিমেহ একমাতর্ আিজ
ৰািত….”
কথা েশষ কিৰবৈল েনাৱািৰেল গীতাই । গাড়ীৰ িভতৰত নািম আিহল এক অখণ্ নীৰবতা।
আেশপােশ অন্কাৰ েযন আৰু ভয়ানক েচেহৰা ৈহ িসহতৰ গাড়ীখনক েচিপ ধিৰেছ । পথৰ
দুইফােল জঙ্ল আৰু িবভীিষকাময় েচেহৰা ৈলেছ । েযন এেন লািগেছ , িসহত েযন আৰু
পৃিথবীেতই নাই । এয়া েযন পৃিথবীৰ েকােনা ঠাই নহয়। েপর্তেলাকৰ এটা টু কৰা েযন খিহ
পিৰেছ ইয়াত । েঘাৰ অমাবসয্াৰ িনিশ্দর্ অন্কাৰ ৰািত, গভীৰ জঙ্ল, েসই জঙ্ল পৰা
মােজ মােজ ভািহ আিহেছ অজানা িবিচতর্ নানাৰকম শব্ - সকেলা লগ ৈহ সৃিষ্ ৈহেছ এক
ভয়ঙ্ৰ পিৰেবশ ।
“…েদ্…েদউতা…আিম ইয়াত ফিচ ৈগেছা …” পুনৰ কিম্ত সব্ৰত কেল ৰাহুেল,
“আিম…আিম …বািহৰ ওলাব েনাৱািৰম ইয়াৰ পৰা …”।
“…আমাৰ এেকা নহয় …” কিঠন গম্ীৰ সব্ৰত ৈক উিঠল সংগর্াম িসং, ”সকেলা িঠক ৈহ যাব।
িযজন সংগর্াম িসেঙ ভূ তেপর্েত িবন্ুমাতর্ও িবশব্াস নকেৰ , েতওঁ হঠাৎ েযন অনয্মানুহ
ৈহ পিৰেছ । লৰাক শান্না িদবৈল ৈগ অজািনেত েতওঁ ৰ সব্েৰা কিপ উিঠল । েযন েতও
সকেলা িবশব্াস কিৰবৈল আৰম্ কিৰেছ। েতঁ ওেৰা এইবাৰ েযন অনুভৱ ৈহেছ , ‘সচাৈকেতা!
ইমানপেৰ আিম জঙ্লৰ বািহৰ ওলাব লািগিছল…’!
অসীম সাহসী সংগর্াম িসঙৰ ভর্ েকাচ খাই ৈগেছ , কপালত পিৰেছ িচন্াৰ ভাঁজ। মুখত জমা
ৈহেছ িবন্ু িবন্ু ঘাম। ইিপেন, অচর্ নােদৱী েতিতয়াও চকু মুিদ ভগবানৰ নাম স্ৰণ কিৰেছ,
“েহ পর্ভু , অনয্ কােৰাবাৰ কৃ তকমর্ৰ ফল আমাক িনিদবা…িক কু ক্ণত এই পথত আিহিছেলা
..এবাৰ আমাক বেচাৱা , পর্ভু , আমাক এই যাতর্াত ৰক্া কৰা ।এই পর্িতিহংসাত অতৃপ্
েপর্তাত্াৰ হাতৰ পৰা আমাক ৰক্া কৰা, পর্ভু …” ৈক থােকােত চকু ৰ পৰা পানী দুগােলেৰ
ৈব পিৰল অচর্ নােদৱীৰ ।
“…ৰাহুল! আিম িক েকােনাপর্কােৰ ইয়াৰ পৰা ওলাব েনাৱািৰম েনিক?” গীতা ৰাহুলৰ
িপেন চাই কেল ।
ৰাহুেল েকােনা উত্ৰ িনিদেল । তাৰ চকু েৱ মুেখ এক অসব্াভািবক ভয়ৰ ছাপ লািগ আেছ ।
হঠাৎ সংগর্াম িসেঙ কেল, “গীতা! অচর্ না! েমাৰ এইবাৰ এেন লািগেছ , ৰাহুেল েযন িঠক
কথাই ৈকেছ । আিম েতিতয়াৰ পৰা েসই এেকই ৰাস্াত বােৰ বােৰ ঘুিৰ আেছা। আিম সচাৈক
এখন ফাঁন্ত পিৰেছা …েহ ভগবান! এইেবাৰ হঠাৎ িক আৰম্ হল!”
সংগর্াম িসংৰ কথাত গাড়ীৰ বাকী সকেলােৱ আৰু আতংকগর্স্ ৈহ পিৰল । গীতাই েতা
ৈকেয়ই উিঠল , “এয়া আপুিন িক ৈকেছ েদউতা!”
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“….িঠেকই ৈকেছা …” ৈক উিঠল সংগর্াম িসেঙ, “মই বহুসময় ধিৰ মই লক্য্ কিৰেছা…েসেয়
ৈকেছা ..মই এইবাৰ দৃঢ় পর্তয্য় ৈহেছা , জঙ্লৰ মাজত আিম এেক ৰাস্াত বাৰ বাৰ ঘুিৰ
আেছা…এক অসম্ৱ ঘটনা ঘিটেছ আমাৰ ৈসেত …, আৰু েকােনা সেন্হ নাই , আিম এেক
ৰাস্াত ঘুিৰেছা..আিম এেক ৰাস্াত ঘুিৰ আেছা…” কথাৰ মাজেত কিপবৈল ধিৰেল সংগর্াম
িসেঙ।
ৰাহুল েযন এেকবােৰ েবাবা ৈহ ৈগিছল। তাৰ ভয়াতর্ চকু দুটাই গাড়ীৰ িখিৰকীেৰ কােৰাবাক
েযন িবচািৰ ফু িৰিছল।অচর্ নােদৱী কােন্া কােন্া সব্ৰত কেল , “এেনওেতা হব পােৰ, আিম
ৰাস্া েহৰুৱাই ভু ল ৰাস্াত আিহেছা …”এইবাৰ ৰাহুেল কবৈল ধিৰেল , “মা..েদউতা…
আিম ৰাস্া ভু ল কৰা নাই …মইও পর্থম পর্থম এয়াই ভািবিছেলা ..িকন্ু িপছত বুিজেছা ,
আচলেত মুেঠও েতেন নহয়। ৰাস্া েহৰুওৱা নাই ।”
“…িক কবৈল িবচািৰছা তু িম ?” উৎকিণ্তভােব কেল সংগর্াম িসেঙ ।
“…েদউতা, আিম েযিতয়া জঙ্লৰ পৰা ওলাই আিহিছেলা ৰাস্াৰ িপেন …েতিতয়াই
মই েতামাক বােৰ বােৰ ৈকিছেলা …িযমান েসানকােল সম্ৱ গাড়ী ষ্াটর্ িদ ইয়াৰপৰা যাব
লােগ …েতিতয়া ৰাস্াৰ কাষত এখন নামফলক েমাৰ চকু ত পিৰিছল। মই েসয়া মেন মেন
িচন িহচােপ ৰািখ ৈথিছেলা …আৰু তু িম ইমানসময় ধিৰ গাড়ী চলাই আছা …িকন্ু েসই
নামফলকখন এিতয়াও মই েদখা পাইেছা …িঠক েসই ঠাইত …. তাৰ মােন…আিম এিতয়াও
এেক জাগােত ৈৰ আেছা েনিক …” তাৰিপছেতই ৰাহুল হাউমাউ কিৰ উিঠল ।
“…িক? িক হল ৰাহুল?” গাড়ীৰ বাকী সকেলা বয্স্ হল ৰাহুলৰ িপেন , “অমিন কিৰছা
িকয় ?…..িক ৈহেছ েকাৱা ?”
ৰাহুেল কাষৰ িখিৰকীেৰ তজর্নী আঙু িলেৰ বািহৰৈল িনেদর্শ কিৰ কেল�” এই েচাৱা ..এই
েচাৱা…িসহত ৈৰ আেছ …িসহত ৈৰ আেছ…েচাৱা…” ৈক ৈক আতংকত দাঁতত দাঁত
িনকটাবৈল ধিৰেল ৰাহুেল।
“…েকান..েকােন ৈৰ আেছ ?”
অচর্ নােদৱী, গীতা, সংগর্াম িসং, িতিনওজেনই
উৎকিণ্তভােব গাড়ীৰ িখিৰকীেৰ অনুসন্ানী দৃিষ্ িনেক্প কিৰেল , “তু িম কাক েদখা
পাইছা , ৰাহুল? কত েকান ৈৰ আেছ ?”
“…েসয়া েতা…েসয়া েতা…েতামােলােক েদখা েপাৱা নাই েন?” কঁ িপ কঁ িপ কেল ৰাহুেল ,
“েসই বুঢ়ী আৰু লৰােটা ….েসই গছৰ তলত ৈৰ আেছ …েদিখেছ …আমাক….জােনা…জােনা..িসহেত
েকােনাপেধয্ই আমাক যাবৈল িনিদব..িসহেত ইয়াৰ পৰা আমাক এেখােজা যাবৈল িনিদব
…আৰু …আৰু …”।
“…আৰু … িক…ৰাহুল…?” উৎকণ্ােৰ সুিধেল গীেসেয়।
“…পর্িত দহ িমিনট…অন্েৰ অন্েৰ…মই . িসহত দুেয়াজনেক…েসই এেক ঠাইেত ৈৰ থকা
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েদিখেছা….িসহেত…িসহেত …এেক জাগাত আমাক বাৰ বাৰ ঘুৰাই আিনেছ ….িসহেত
…এখন …মায়াজালত বন্ী কিৰ েপলাইেছ আমাক..”
“….িক ৈকছা তু িম ৰাহুল?”
“….মই িঠেকই ৈকেছা ..েদউতা…”
“….তাৰ মােন…আিম এেক ঠাইেত বােৰ বােৰ ঘুিৰ আেছা …এেক ৰাস্াত? েহ ভগবান,
এয়া িক আৰম্ হল?”
“….েমাৰ এেন লািগেছ …েযন এক সময়চকর্ত আিম ফিচ ৈগেছা ..েসেয় পর্িত দহ িমিনটৰ
অন্েৰ অন্েৰ আগৰ সময়ত পুনৰ আিহ পিৰেছা …”
ৰাহুেল চু প ৈহ িকবা েযন ভািববৈল ধিৰেল । হঠাৎ িস পর্শ্ কিৰেল , “েদউতা, েতামাৰ
ঘড়ীত এিতয়া িকমানটা বািজেছ ? েমাৰ ঘড়ীেটা বন্ ৈহ ৈগেছ …”
িনজৰ হাতৰ ঘড়ীত সময় চাই সংগর্াম িসং আৰু এবাৰ ভীষণভােব চমিক উিঠল । এঘাৰটা
চিল্ছ! মনত আেছ, এই জঙ্লত েসামাই িসহতৰ গাড়ী দূঘট
র্ নাত পৰাৰ আেগেয় এই টাইেমই
েদিখিছল েতওঁ ৰ ঘড়ীত । মাজত ইমান সময় পাৰ ৈহ ৈগেছ …এিতয়াও েসই এেক টাইম
েদখাই আেছ ! েতও এইবাৰ পত্ীক সুিধেল, “অচর্ না, েচাৱােচান …েতামাৰ ঘড়ীত েকইটা
বািজেছ ?”
ঘড়ীেটা চাই অচর্ নােদৱী িনেজও িবস্য়ত বাকৰুদ্ ৈহ পিৰল । আনিক গীতাও িনজৰ ঘড়ীৰ
টাইম েদিখ িবিস্ত হল। েকােনােৱ এিতয়াৈলেক েখয়াল কৰা নািছল , সকেলােৰ ঘড়ী
এেকই সময়ত অিত অেলৗিককভােব বন্ ৈহ ৈগেছ । এয়া েকেনৈক সম্ব!। সংগর্াম িসেঙ
এইবাৰ গাড়ীৰ েডচেবাডর্ ৰ ঘড়ীৰ িপেন চােল । তােতা ঘড়ীৰ কটা ৈৰ ৈগেছ এঘাৰটা চিল্ছত ।
জীৱনত এই পর্থমবাৰ আতঙ্ত ঠকঠক ৈক কিপব ধিৰেল সংগর্াম িসং। অস্ুট সব্ৰত কেল,
“ও মাই গড! েকান চয়তানী সময়চকর্ত ফঁ িচেলা আিম ।”
“….েদউতা!” আতর্ নাদ কিৰ উিঠ কেল ৰাহুেল, ” েসই েচাৱা , আেকৗ িসহতক েদখা ৈগেছ
…েসই বুঢ়ী আৰু নািতেটাক…গছৰ তলত িথয় ৈহ আমাক চাই আেছ ….”
সকেলােৱ গাড়ীৰ িখিৰকীেৰ েচাৱাত িয েদিখেল আতংকত সকেলােৱ থৰথৰ ৈক কঁ িপ উিঠল
। ৰাহুলৰ কথাই িঠক। পথৰ কাষত এেজাপা গছৰ তলত েদখা ৈগেছ এজনী বুঢ়ী আৰু লগত
এটা সৰু লৰা ৈৰ আেছ । বুঢ়ীজনীৰ হাতত এখন গছ কটা তীক্ দা। অন্কাৰত িজিলিক
উিঠেছ ক্ু ৰধাৰ দাখন । অমাবসয্াৰ অন্কাৰ আৰু ঘন কলা ছা ৈহ দুটা অমানুিষক েপর্তমূিতর্
ৈৰ আেছ। আঙঠাৰ দেৰ জব্িল আেছ িসহঁ তৰ দুচকু । গীতা আৰু অচর্ নােদৱী দুেয়াজেনই
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েদখাৰ িপছত িচঞিৰ উিঠল।
সংগর্াম িসেঙ গাড়ী নৰখােল । অন্কাৰ ৰাস্ােৰ েতিতয়া িসহতৰ গাড়ী ৈগ আেছ , যিদও
েতওঁ ইিতমেধয্ বুিজ পাইেছ, এইদেৰ দুষ্ েপর্তাত্াৰ হাতৰ পৰা ওলাবৈল সক্ম নহব িসহত
। অথচ এই অশুভ সময়চকর্ৰ পৰা ওলাবৈল অনয্ েকােনা উপায়ৰ কথাও নাজােন েতওঁ ।
হঠাৎ ৰাহুেল কেল, “েদউতা! এবাৰ গাড়ীখন ৰেখাৱা েচান !”
“…িকয় ? গাড়ী ৰখাব লােগ ?” েসই িবপদসংকু ল পিৰিস্িতত গাড়ী ৰখাই িবপদ তব্ৰািনব্ত
কৰাৰ েকােনা ইচ্া নািছল সংগর্াম িসঙৰ।
“…এবাৰ ৰেখাৱা না…এই সময়চকর্ৰ পৰা বািহৰ েহাৱাৰ এটা উপায় আেছ….মই ভািবেছা
….”
“….িকদেৰ ?”
“..আিম এইবাৰ ওেলাটা ৰাস্ােৰ ৈগ চাব লািগব ….মােন যৰ পৰা আিম আিহিছেলা …েসই
িপেন এবাৰ গাড়ীখন ঘুেৰাৱা ….এবাৰ উল্া ৰাস্ােৰ চেলাৱা …হয়েতা আিম বািচ যাবৈল
পােৰা ….”
সংগর্াম িসেঙ এক মূহুতর্ ৰ বােব ভািবেল । েতওঁ েৰা এেন লািগল , হয়েতা ৰাহুেল িঠেকই
ৈকেছ …গাড়ীখনক এবাৰ িবপৰীত িদশত চেলাৱা যাওক । েতওঁ গাড়ীখন ৰখােল ।
গাড়ীখনক েবক িগয়াৰত লগাই ওেলাটা িপেন ঘুৰােল। তাৰিপছত িযেটা ফালৰ পৰা িসহত
সিন্য়া আিহিছল েসই িপেন গাডীখন চলাবৈল ধিৰেল।
গাড়ীৰ িভতৰত সকেলা উৎকন্াৰ বিহ আেছ । সকেলােৰ মনত এটাই পর্াথর্না, েযন বুিদ্েটােৱ
কাম কেৰ । েপর্তাত্াৰ কবলৰ পৰা এইবাৰ েযন িসহত ভােল ভােল বািহৰ আিহব পােৰ।
পাৰ ৈহ গল দহ িমিনট। সকেলােৰ দৃিষ্ িখিৰকীৰ বািহৰৰ জঙ্লৰ িপেন । না, এইবাৰ আৰু
েসই বুঢ়ী আৰু বাচ্া লৰােটাক কেতা েদখা েপাৱা নাই । গাড়ী আগুৱাই েযাৱাৰ ৈসেত
বািহৰৰ দৃশয্পট সলিন ৈহ ৈগেছ । এিতয়া আৰু এেন নালািগল েয , িসহত এেক জাগাত
ঘুিৰ আেছ ।
“….বািচেলা আিম !” আনন্ত ৈক উিঠল ৰাহুেল, “েদউতা! উই আৰ েসভড! বািচ গেলা
!” অচর্ নােদৱী আৰু গীতাও ৰাহুলৰ আনন্ত আনন্ পর্কাশ কিৰবৈল ধিৰেল িকন্ু এজন
েতিতয়াও চু প ৈহ আিছল। েসইজন হল সংগর্াম িসং, একমাতর্ েতওঁ ৰ মুখেতই েকােনা কথা
নাই । ৰাহুল েবচ িকছু ক্ণ ধিৰ েসয়া লক্য্ কিৰ কেল,“েদউতা! তু িম এেকা েকাৱা নাই েয !”
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এইবাৰ সংগর্াম িসং লােহ লােহ িপছৰ িচটৰ িপেন ঘুিৰেল , যিদও েতওঁ ৰ দুই হাত েতিতয়াও
িস্য়ািৰং’ৰ ওপৰত । গাড়ীখনক িবন্ুমাতর্ েস্া নকৰাৈক সংগর্াম িসং েস্া েমাচনত ৰাহুলৰ
িপেন চাওেত ৰাহুেল মন কিৰেল , তাৰ হৃদিপণ্েটা েযন তীবর্ এক িকবােহ িটিপ ধিৰেছ।
এয়া িক! এয়া িক েদিখেছ িস চকু ৰ আগত! এয়া েতা তাৰ েদউতা নহয়! েদউতাৰ মুখৰ
িপছত কাৰ ছা েসই েয…েসই েয….
‘…হা…হা….হা…হা…’ সংগর্াম িসঙৰ ভয়াবহ অমানুিষক অট্হাসয্ আৰু গাড়ীৰ িভতৰৰ
বাকী িতিনজনৰ পর্াণকাতৰ আতর্ নাদত িনস্ব্ ৰািতেটাও কঁ িপ উিঠল ।
অন্কাৰ ৰাস্ােৰ েতিতয়া তীবর্তােৰ ৈগ আেছ িসহঁ তৰ গাড়ী। ৰাস্াত গাড়ীৰ চকাৰ ককর্ শ
শব্ উিঠেছ , তাৰ লগেত এক ভয়াবহ পুৰুষকন্ৰ অট্হািহ আৰু বহুতৰ অসহায় বুকুফটা
আতর্ নাদ!
েশষত শুনা গল ভয়াবহ এটা সংঘষর্ৰ শব্। িনস্ব্ বনিন কঁ িপ উিঠল েসই শব্ত ।
েকইেচেকণ্মানৰ বােব শুনা গল সিম্িলত অিন্ম আতর্ নাদ।
তাৰিপছত সকেলা চু পচাপ।
অমাবসয্াই েযন িনস্ব্ গভীৰ বনভূ িমৰ ওপৰত আৰু এখন কলা চাদৰ েমিৰয়াই িদেল।
……………………………………………………….
েসই ঘটনাৰ িপছত ছয় বছৰ পাৰ ৈহ ৈগেছ ।
িনজর্ন ৰাস্ােটােৰ এখন গাড়ী চিল আেছ । ৰাস্াৰ দুেয়াপােৰ িনিবড় ঘন জঙ্ল।
ৰািত এিতয়া েবচ গভীৰ। ঘড়ীৰ কাঁটা এঘাৰটা চিল্ছ বািজবৰ ৈহেছ । এয়া জঙ্ল এেলকা
বুিল এিতয়ােহ অনুভৱ ৈহেছ ।
চলন্ গাড়ীৰ িভতৰত বিহ আেছ এক পিৰবাৰ। সব্ামী-স্ী আৰু িতিন সন্ান। সকেলােৱ িনজৰ
মাজেত মত্।
“…আিজ মজা ৈহেছ। িকমান িদন িপছত উইকএণ্ত ৈগেছা েগােটই পিৰবাৰ িমিল, নহয়েন
?…..েমাৰেতা বহুত মজা লািগেছ…!”
ইয়াৰ উত্ৰত েকােনাবাই িকবা কবৈল লওেতই , িঠক েতিতয়া িসহতৰ গাড়ীৰ আগত িকবা
েযন আিহ পিৰল …সঙ্ষর্ েহাৱাৰ এটা শব্…গাড়ীৰ চালেক আপর্াণ েচষ্া কিৰল েবর্ক
মািৰবৈল …েনাৱািৰেল…েবচ িকছু দূৰ ৈগ ককর্ শ শব্ কিৰ ৈৰ গল িসহঁ তৰ গাড়ীখন।
“…িক হল?” িপছৰ িচটৰ পৰা িচঞিৰ কেল মিহলাগৰাকীেয়
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“… নাজােনা…” গাড়ীৰ িস্য়ািৰং কেন্াল কিৰ থকা মানুহজেন কেল , “এেন লািগল েযন
…িকবা এটা গাড়ীৰ আগত আিহ পিৰিছল …সুনীতা, তু িম িঠেক আছােতা? কােৰাৰ ক্িত
খুন েহাৱা নাইেতা?”
“…নাই …আিম িঠেকই আেছা” ভয় েখাৱা ধৰেণ কেল স্ী সুনীতাই, “িকন্ু ৈহেছ িক
অজুন
র্ ?”
সব্ামী অজুন
র্ েকােনাৰকেম েঢাক িগিল কেল, “গাড়ীৰ আগত হঠাৎ িকবা এটা আিহ পিৰিছল
…েকােনাবাই েযন খুন্া খােল আমাৰ গাড়ীত….”
উইন্িস্নৰ মােজেৰ অজুন
র্ আৰু সুনীতা উৎকিণ্তভােব আগৰ ৰাস্াৰ িপেন চাওেতই
সচাৈক কােৰাবাক েযন েদখা পােল ৰাস্াত । েকেনাবা এজন েযন ৈৰ আেছ ৰাস্াৰ িঠক
মাজত । ইমান ৰািত েকান এই জঙ্লৰ ৰাস্াত? েচাৰ -ডকাইত নহয়েতা? অজুন
র্ -সুনীতা
দুেয়াজেনই ভয়ত িবতত হল ।
অজুের্ ন কেল, ” হয়েতা এই েলাকজেন আহত ৈহেছ আমাৰ গাড়ীত…নািম ৈগ এবাৰ
চাও…চাও, যিদ িকবা সহায় কিৰব পােৰা”।
গাড়ী পৰা নািম গল অজুন
র্ । েকইেখাজমান ৈগেয়ই এজন বয়স্ েলাক ৰাস্াৰ মাজত
িনিবর্কােৰ ৈৰ থকা েদখা পােল । অজুন
র্ ৰ িপেনই চাই ৈৰ আিছল েলাকজন ।
“…ক্মা কিৰব”, কেল অজুন
র্ , “িঠক ধিৰব পৰা নাই আেপানাক …আপুিন িঠেকই
আেছেতা? খুন্া খােল েনিক ?”
“…মই িঠেকই আেছা”, উত্ৰ আিহল অন্কাৰ ৰাস্াৰ মাজৰ পৰা।
“…আপুিন এই ৰািত …এই জঙ্লৰ ৰাস্াত….” অমাত অমাত ৈক কেল অজুের্ ন। েতিতয়া
আকাশৰ েজানেটা আিছল েমঘৰ আৰত আৰু লােহ লােহ পর্কৃ িতৰ বুকত আন্ােৰ িবৰাজ
কিৰিছল । েসেয় অজুন
র্ এেকা ভালদেৰ িচিনব পৰা নািছল ।
“…মই েমজৰ সংগর্াম িসং”, েসই ছায়ামূিতর্ েটােৱ ৈক উিঠল , “আচলেত…আমাৰ…গাড়ীখন…হঠাৎ
এিক্েডন্ হল.!”
“….ওঃ, কত আেপানাৰ গাড়ী?” জািনব িবছািৰেল অজুের্ ন।
“…এই…আগত”, কেল সংগর্াম িসঙৰ ছায়ামূিতর্ েটােৱ, “েসেয় আেপানােলাকৰ সহায়
িবছািৰ গাড়ীখনক ৰখাবৈল েচষ্া কিৰিছেলা”।
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“…ও…ক্মা কিৰব …েদখা েপাৱা নািছেলা…আচলেত আিজৰ ৰািতেটা েবিছ অন্কাৰ
…েজানেটাও েতিতয়াৰ পৰা েমঘৰ আৰত লুকাই আেছ …েসেয় ভালদেৰ এেকা ধিৰব
েনাৱািৰেলা …!”
“..এেকা নাই …” শান্নাৰ সুৰত কেল সংগর্াম িসংৰ ছায়ামূিতর্ েটােৱ , “আপুিন যিদ সিঠক
সময়ত গাড়ীৰ েবর্ক নামািৰেলেহেতন েতেন্ িবপদ ৈহ গলেহেতন .”
অজুন
র্ এইবাৰ সংগর্াম িসংেক অনুসৰণ কিৰ যত সংগর্াম িসংৰ গাড়ীখন দূঘট
র্ নাত পিতত
ৈহেছ , েসইিপেন আগুৱাবৈল ধিৰেল । িকছু দূৰ ৈগেয়ই েদখা পােল , পথৰ দািতত এখন
গাড়ী গছৰ গুিৰত খুন্া খাই পিৰ আেছ। গাড়ীৰ কাষৈল আিহ ভালদেৰ েচাৱােতই অজুের্ নৰ
কিলজা েগাট মািৰ গল । সংগর্াম িসংৰ গাড়ীখন েদিখ অনুমান ৈহেছ , েযন বহু বছৰ আেগেয়
এই গাড়ীখন জুইত সম্ূণর্ জব্িল ছাৰখাৰ ৈহেছ । গাড়ীৰ আচল ৰঙ উিঠ ৈগেছ , গাড়ীৰ
কঙ্ালেটা মাতর্ েকােনাৰকেম িটিক আেছ। না, এই গাড়ীখন েযন আিজ দূঘট
র্ নাত পৰা নাই
…এইখন গাড়ী বহুকাল আগেতই দূঘট
র্ নাত িবধব্স্ ৈহ ৈগেছ !
িকন্ু েতিতয়া আৰু িকবা েদিখবৈল বাকী আিছল।
এখুিজ দুখিু জৈক অজুের্ ন গাড়ীৰ কাষৈল আিহ িভতৰত জুিম চাওেতই েতঁ ওৰ গেলেৰ
অস্ুট আতর্ নাদ বািহৰ ৈহ আিহল । গাড়ীৰ িভতৰৰ িপছৰ িচটত এজন যুবক আৰু এজনী
যুবতীৰ অিগ্দগ্ বীভৎস মৃতেদহ। আৰু ডর্াইিভং িছটৰ কাষত এগৰাকী মধয্বয়সী মিহলাৰ
জুইেয় েপাৰা িবদগ্ মৃতেদহ। িকন্ু সকেলাতৈক ভয়ানক কথা হল, িতিনওজনেৰই চকু ত
জীৱনৰ লক্ণ। জুইেয় পুিৰ েশষ ৈহ গেলও িকবা অসব্াভািবক ভােব িতিনওজেনই জীবন্।
িতিনওজনৰ মুৰেটা ধীেৰ ধীেৰ অজুন
র্ ৰ িপেন ঘুিৰবৈল ধিৰেল । িসহত পর্েতয্কেৰ চকু েৱমুেখ
এক ৈপশািচক ভাব।
“…না…না…এয়া…এয়া..হব েনাৱােৰ”, অস্ুটভােব িচঞিৰেল অজুের্ ন। তাৰিপছত
িপছু ৱাবৈল ধিৰল । িকন্ু িপছৰ পৰা অহা অট্হাসয্ই েতওঁ ক ৰিখবৈল বাধয্ কিৰেল ।সচিকত
ৈহ অজুন
র্ িপছৈল চাওেত েদিখেল, সংগর্াম িসংৰ িবদগ্ েপাৰা শৰীৰেটােৱ েতওঁ ৰ িপেন চাই
হাঁিহ আেছ …..
অজুন
র্ িবমূঢ়ৰ দেৰ ৈৰ গল িকন্ু স্ী সুনীতাৰ কণ্সব্েৰ েতওঁ ক েযন জগাই তু িলেল।
িকছু দূৰৰ পৰা গাড়ীৰ িভতৰত থকা সুনীতাই িচঞিৰেল , “অজুন
র্ , আহা …গুিচ আহা
..শীেঘর্ উঠা গাড়ীত…!”
বােঘ েখদা হিৰণৰ দেৰ অজুন
র্ েদৗিৰ আিহল িনজৰ গাড়ীৰ িপেন ।সংগর্াম িসঙৰ েভৗিতক
মূিতর্ েটােৱ েতঁ ওক েখিদ আিহেছ েন নাই তাক এবাৰৈলও িপছৰ িপেন েচাৱাৰ সাহস নহল ।
গাড়ীেত উিঠেয়ই েসানকােল দজর্া বন্ কিৰ িদেল অজুের্ ন। েফপাইেছ েতওঁ । েজােৰ েজােৰ
উশাহ ৈলেছ েযন বহুদূৰ পৰা পর্াণৰ ভয়ত পলাই আিহেছ । িয ভয়ঙ্ৰ দৃশয্ েতওঁ চকু ৰ আগত
35

েদিখেছ , তাৰ িপছেতা েতওঁ ৰ মুৰেটা িকদেৰ সুস্ আেছ, তাক ৈল েতওঁ িনেজও কম আশ্যর্
ৈহেছ । সুনীতা বিহিছল ডর্াইিভং িচটত। তাই আৰু েদিৰ নকিৰ েসানকােল ইিঞ্ন স্াটর্ িদেল।
িসহতৰ গাড়ীখন েযিতয়া সংগর্াম িসঙক পাৰ কিৰ গুিচ গল , েতিতয়া েদখা গল, সংগর্াম
িসং পথৰ দািতত ৈৰ িসহতৰ িপেন অদ্ুতভােব চাই আেছ । মুখত এটা ৰহসয্ময় হািহ।
“…িক……িক ৈহেছ অজুন
র্ ?” িষ্য়ািৰং ঘুৰাই পর্শ্ কিৰেল সুনীতাই ।
“…সুনীতা!” িচঞিৰ উিঠ কেল অজুের্ ন, “এক মূহুতর্ ৰ বােবও গাড়ী নৰখাবা…আৰু
এিতয়া এেকা কথা নকবা …নাজেনা েসই মানুহজন েকান আিছল …িক আিছল…আৰু
েসই েফিমিল…উঃ! আৰু ভািববৈল পৰা নাই …গাড়ী চেলাৱা …স্ীডত চেলাৱা !”
ভেয় কিপ আেছ অজুের্ ন। গাড়ীখন স্ীডত ৈগ আেছ ।
িকন্ু পাঁচ িমিনট িপছত পথৰ কাষত িঠক েসই ঠাইত সংগর্াম িসঙৰ ছায়ামূিতর্ েটা এেকদেৰ
ৈৰ থকা েদখা গল। মাতর্ সংগর্াম িসেঙই নহয় , লগত েতওঁ ৰ েগােটই পিৰবাৰ। পর্েতয্কেৰ
েচেহৰা বীভৎসভােব জুইেয় েপাৰা।
“…এয়া..এ…এয়া িক ৈহেছ অজুন
র্ ?” কেল সুনীতাই , “আিম েসই এেক জাগাত আিহেলা
িকদেৰ ? এয়া েতা হব েনাৱােৰ ! এই ৰাস্ােটা িক েগালাকাৰ েনিক?”
“…বব্…বব্…বুিজ েপৱা নাই …” কঁ িপ কঁ িপেয়ই কেল অজুের্ ন, “ইমান সময় ধিৰ গাড়ী
চেলাৱাৰ িপছেতা িকদেৰ আেকৗ আিহেলা ইয়াত ….!!! মুৰেটােৱ কাম কৰা নাই েমাৰ !”
সুনীতাই গাড়ী নৰখােল । পুনৰ পাৰ হল পাঁচ িমিনট। আেকৗ েসই আগৰ দৃশয্! পথৰ দািতত
ৈৰ আেছ েসই সংগর্াম িসং আৰু েতঁ ওৰ পিৰবাৰ । িকন্ু এইবাৰ এক নতু ন সংেযাজন েদখা
গল। সংগর্াম িসঙৰ পিৰবাৰৰ ৈসেত এইবাৰ এজনী বুঢ়ী আৰু এটা সৰু বাচ্া ৈৰ থকা েদখা
গল। েসই বুঢ়ীগৰাকীৰ হাতত আেছ অন্কাৰেতা জব্িল থকা এখন ক্ু ৰধাৰ দা ।
েজানেটা েসই েমঘৰ আঁৰত লুকাইেছ , আৰু পর্কািশত নহল । ৰািতেটােৱ আৰু এখন কলা
চাদৰ েমিৰয়াই িদেল অন্কাৰ বনভূ িমৰ ওপৰত ।
……….মানুেহ কয় , েসই অঞ্লৰ জঙ্লৰ েসই পথৰ মাজত এিতয়াও ঘিট থােক
এেনৰকমৰ ঘটনা। ৰািত হেলই েসই ৰাস্াত নািম আেহ এক অজানা িবভীিষকা। েতিতয়া
েসই অঞ্েলেৰ িযখন গাড়ী চেল েসই গাড়ীৰ যাতর্ীৰ ৈসেত ঘেট এেনৰকমৰ ভয়াবহ কাণ্!
( সমাপ্)
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েলখক: িমিথেলছ গুপ্া
ভাবানুবাদ:সব্প্নীল আকাশ
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