
আমার গl 

aনেুশাচনা  

  সবয্সাচী েগাsামী 

- ‘িক বয্াপার? ei aসমেয় e বািড়েত েতামরা দজুন!’ 

- ‘রাতটা থাকেত হেব’। 

- ‘আজেকi eখােন থাকার কথা মেন হল? জােনানা না কাল েকৗsবদােক পুিলশ তুেল িনেয় েগেছ।সে  an 

আর ভিজতেকo িনেয় েগেছ।েগাটা ে শন চtর জেুড় eেকবাের হi-চi পেড় েগেছ।িকং ক আজ রাতটা 

aনয্ েকাথাo চেল যাo। িpজ।আমার িকn ভীষন েটনশান হেc।আজ রাতটা eখােন েথেকানা িp i i 

জ...’ 

- ‘চেল যাo বলেলi হ’ল বnু।তুিম জােনানা সুবল েগাটা ে শন চtের কতটা পপুলার!তার uপর oর কাকা 

আবার শাসক দেলর ডাকসাiেট েনতা।aেনক কে  aিলগিল িদেয় েতামার বািড়েত ঢুেকিছ।েবেড়ােলi eখন 

েঘড়াo হেত হেব।তুিম িক চাo আমরা েgpার হেয় যাi?’ 

- না-না তা চাi না...িকn আিমেতা eকজন সাধারণ সমথর্ক।আিমেতা আর েতামােদর মেতা সবর্s তয্ােগর 

জায়গায় েনi।যিদ পুিলশ আেস...েকৗsbা, an ভিজতরাo েতা আমারi মতন িছল। িক হেব oেদর 

eখন।েতামরা বরং আজ রাতটা িফেরi যাo। আমােদর eভােব িবপেদর মেুখ েফেল িদo না।’ 

- িকc ুকরার েনi eতi যখন েতামার ভয় তুিম বরং লালবাজাের খবর দাo।ধিরেয় দাo আমােদর।আজ 

রােত আমরা েকাথাo যািc না।’ 

              aগতয্া িনমরািজ হেয় িকং ক আর সুবলেক রােত থাকেত িদেত হল জয়েক।কাল রােত পুিলশ 

eেস েকাusbা, an, ভিজতেক তুেল িনেয় েগেছ। েgpার হoয়া েকাn  eক মাoবাদী েনতার পেকট ডাiির েথেক 

িমেলেছ নািক oেদর েফান নmর! লক-আেপ শারীিরক aতয্াচারo নািক করা হেয়েছ oেদর uপর!aধয্াপক 

েকাusবদােকo নািক শারীিরক aতয্াচােরর হাত েথেক বাদ েদoয়া হয় িন!ei িনেয় সংবাদ মাধয্ম েলােত বয্াপক 

হi-চi হেc। eলাকার িসিপeম েনতারা েতা aবাক!তােদর দেূগর্র মেধয্ থাকা eত েলা েছেল েয কেব তলায় 

তলায় মাoবাদীেদর সমথর্ক হেয় েগল তারা েটরিটo পায়িন! েজানাল সমথর্ক লাlুদার ভাiেপাo পযর্n oেদর দেল 

িভেড় েগল! বাiের েথেক েকাn  eক িকং ক আসত।aেনেকi oেক িচনতo।eখন েশানা যােc o নািক eক ক র 

মাoবাদী! পুেলেশর খাতায় ‘েমা  oয়ােnড’। 

          জয় েতা oেদর সােথ oঠাবসা করত।িকং ক মােঝ মােঝ eেস বািড়o থাকত। জয় সব েজেন 

বেুঝi আ য় িদত।ভুল করিছ eমনটাo মেন করত না। িকn েসিদন িক বঝুেত েপেরিছল আজেকর ei বাsবতার 

মেুখামিুখ তােকo eক িদন হেত হেব! আচm কা েকাusবদা eভােব েgpার হoয়ায় সমs িহেসব েকমন েযন 

তালেগাল পািকেয় যােc। 

utরব  েথেক েকিরয়ার েগাছােত eেসিছল জয়।সে  েবান স ারী।বাসা ভাড়া কের থােক ভাi-েবান।জয় 

কিmuটার iি িনয়ািরং িনেয় যাদবপুর িব িবদয্ালেয় পড়া না করেছ।eবার ফাiনাল iয়ার।স ারী রবীndভারতী 

েথেক িব-িমuজ করেছ। চমৎকার গােনর গলা। জেয়র েথেকo aেনক েবশী pতয্য়ী। ঝk ঝেক sাটর্ । িকn আজ 

রােত েসo েকমন েযন eকটু েবশী হতচিকত হেয় পেড়েছ। দiু বnুর জনয্ রােতর খাবােরর বয্বsা করেতo ভুেল 

েগেছ oরা। আজ সারা রাত দiু ভাiেবান েচােখর পাতা eক কেরােত পােরিন। হাiেরােডর পােশ বািড়। মাঝ রােত 



গারী চলাচেলর শেb চm েক-চm েক uেঠেছ।বারবার মেন হেয়েছ ei বিুঝ কারা দরজায় ধাkা েদেব। eকটা aেজনা 

আশ া। aথচ িকং ক আর সুবল েকমন িনিশেn ঘুমােc। সুবলo িক তাহেল সবর্s তয্াগ কের জনযুেd ঝািঁপেয় 

পড়ল? ভাবেত ভাবেত েচােখ সেব তndা eেসেছ,খুট্  কের eকটা শেb েজেগ uঠল জয়।েচাখ খুেল েদেখ িকং ক 

আর সুবল হাত মখু ধুেয় বাiের যাবার জনয্ ৈতরী। েভার হেত eখনo িকছু বািক। স ারী তারাতাির eেস বলল, 

সারারাত িকছু খানিন, বাটার েটা  আর চা কের িদিc, ঝট্ পট্ । েখয্ যান িকং কদা।’ 

    আর সময় েনi েভােরর আেলা েফাটার আেগi eলাকা ছাড়েত হেব। জািননা আর েদখা হেব িকনা।তেব 

েতামােদর েকান িদনo ভুলেত পারব না। আজ িবদায় দাo কমেরড!’ িকং ক বলল। 

      ‘কাল রােত eকটু েবশীi ঘাবের েগিছলাম।জািননা, হয়ত aেনক ভুল কথা বেলিছ। আিম ভীষন aনতুp। 

পারেল kমা কের িদo।’ বলেত বলেত জেয়র গলা ধের আসিছল। িকং েকর হাতটা েযন ছাড়েতi চাiিছল না। 

স ারীরo েচাখ টলমল। িবেcদ িবষাদ িনেয় oরা দ’ুজন িবদায় িনল। 

         ঘিড়র কাটঁা জানান িদেc, েভার হেত আর েবশী েদরী েনi. . .   

    


