:
েপশায় ডাক্তার চন্দন েঘােষর িনবাস উত্তর ২৪ পরগনার
বারাসােত। ইিতমধ্েযই িতনিট পুস্তক প্রকািশত হেয়েছ তাঁর,
প্রকাশ েপেত চেলেছ আরও দুিট। আজ চন্দেনর গল্প।
গটা তাড়া কের বড়াে অনেক। আর তাড়া কের বড়াে ছাট উল স
ু র েটা চাখ। কাথাও িেত দ বসেত
িদে না। পােশর ঘরটার ব দরজার িদেক তাকােলই কমন যন একটা ভয় চেপ বসেছ ওেক। দরজা খল
ু েলই ঝাঁপ িদেয় ঢুেক
পড়েব সই তী গটা। উ, পচা, নরক থেক উেঠ আসা সই গ যন অেনর আােক পয নাংরা কের িদে। িক
কাথা থেক আসেছ ওই গটা? সব তা তত কের খাঁজা হল!
বাপারটা  হেয়িছল কিদন আেগ। বািড়র িতনতলায় অনেদর শাবার ঘেরর পােশ একটা বড় ঘর। এই ঘেররই লােগায়া
একিচলেত জায়গায় ছা একটা রাাঘর। এই রাাঘরটা শািল বানােনা হেয়িছল ওর সজিপিসর জন। ভমিহলা িছেলন
অিববািহত। অনেক মানষু করার পছেন ওনার একটা বড় অবদান আেছ। তা অিভমানী, জিদ এই সজিপিসর শষ জীবেনর
আয়ল িছল এই ঘর। তার জনই এই রাাঘেরর ববা হেয়িছল।
ায় ই বছর শযাশায়ী থেক িতিন এইঘেরই অবেশেষ িতিন মারা যান। তার িকছিদন
ু পের এই ঘের থাকার ববা হয় আর
এক অসু মিহলার। িতিন অেনর শািড়। িতিনও এই ঘেরই মারা যান। তারপর থেক আর কউ এইঘের থােক না।
তাও অেনকিদন হেয় গল। তেব রাাঘরটা অনরা ববহার কের। এই ঘেরই ওেদর িজ, িমডেসফ, বাসন-কাশন, মালিবকার
গােনর সরাম সব থােক। সব িঠকঠাক শািেতই কাটিছল।
ঝােমলা  হল অোবেরর এক সায়। মফল এই শহের সেব হালকা ঠাার আেমজ  হেয়েছ। রাববার সের িদেক
ওই ঘরটায় কানও একটা কােজ গিছল মালিবকা। লাইট ালােতই হঠাৎ িচৎকার কের ওেঠ স। অন ছেট
ু এেস শােন কােচর
িমডেসেফর পােশ এইমা মালিবকা একটা মাণ সাইেজর ধেড় ইঁর দেখেছ। আেলা ালেতই ওটা িেলর আলমািরটার
িনেচ পািলেয়েছ। বৗ-এর লাফালািফেত বাধ হেয় অনেক ঁিড় মের খাঁজার চা চালােত হয়। িক িকছইু পাওয়া গল না।
হাল ছেড় িদেয় দরজা ব কের চেল আেস ওরা। িতন িদন বােদ ওরা আিবার কের িেজর পােশ ইেরর মল ছিড়েয়
রেয়েছ। অন তাব হেয় ভােব এই িতনতলায় ইঁর আসেছ কী কের! তাহেল িক পেু বর বারাায় ঝুঁেক পড়া মহগিন গাছ
বেয়ই আসেছ ওটা। ভারী অবাক বাপার তা! এরও কেয়কিদন বােদ টুকেরা টুকেরা কের কাটা কেয়কটা হাটাওেয়ল পাওয়া
গল ঘর থেক। নাঃ! বড় উৎপাত  কেরেছ তা ধািড়টা।

িকছ ু একটা করা দরকার। বাধ হেয় বাজারচলিত রাটিকলার এেন আটার সে মেখ ছড়ােনা হল ঘের। ওমা! কাথায় কী! িবষ
তা িবেষর মতই পেড় রইল। শ কেরও দেখ িন বাছাধন।
নেভেরর গাড়ার িদেক নতুন চমক। সের িদেক ঘের ঢুেক অন দখেত পল িমডেসেফ িনেচর াইিডং ডার একটু ফাঁকা।
আর কােচর ওপােশ একেজাড়া ছাট ছাট চাখ জল
ু জল
ু করেছ। অনেক দেখ স ঘাড় উঁচু কের। গাঁফ নাড়ায়। লাজও তুড়ক
ু
তুড়ক
ু র উল একটা নংিট। াইিডং ডার সরােলই তা
ু কের নড়েত থােক। কানও েপ নই। না, এ তা ধেড় নয়, স
বাবাজীবন ফাঁেদ। মালিবকােক ডােক ও।
একটা ছাট টচ িনেয় আেলা ফেল নংিটটার িদেক। কী স
ু র উল েটা চাখ। হাত সামেনর িদেক জেড়া কের একমেন কী
একটা কুরকুর কের খেয় চেলেছ। তা হেল তা ধু ধেড় নয়, এও রেয়েছ। তেব কী গাটা একটা ইঁেরর পাড়া নেম এেসেছ
এই ঘের? মালিবকা যথারীিত চঁচােমিচ  কের িদেয়েছ। কালই একটা িকছ ু িবিহত কর। না হেল আিম এবািড়েত থাকেবা না।
কালই নােগরবাজার চেল যাব।
মহা ফাসােদ পেড়েছ অন। কী কের এখন! িবষ তা দওয়া হেয়িছল। কাজ হয়িন। অগতা সমীরেক ফান কের। ও সব
বাপাের অেনক িকছ ু জােন। যিদ কানও আেলাকপাত করেত পাের।
সমীর ফােন যা বলল তার সারমম হল, বাজাের একধরেনর রাটিকলার প এেসেছ যােত ইঁরেলা আটেক যায়, তেব
সেলা ছািড়েয় ফেল দওয়া বড় ঝি। পেু রােনা মাউসাপও ববহার করা যেত পাের। তাছাড়া নতুন একধরেনর
রাটিকলার িবুটও পাওয়া যাে। যেলা এেকবাের অবথ। এেলা খােব এখােন আর লাশ পড়েব শােন। অথাৎ ঘের খােব
আর বাইের মরেব। যটা তামার খিু শ কেনা। ছাটবাজাের অপূণা ভাাের পাওয়া যােব।
শিনবােরর বারেবলায় অবেশেষ ওই শষ িকিসেমর অথাৎ িবষ-িবুটই িকেন আনল অন। কানও ঝাট নই, খািল ভে
ঘেরর মেধ ছিড়েয় রােখা। পরিদন সকােল উেঠ দখা গল ওই চার পাঁচ টুকেরা িবুেটর একটাও আর পেড় নই। মালিবকার
মেন একটু ি খেল গল। -িতনিদন আর কানও উবাচ নই। অন মালিবকা েমই মষু েড় পড়েছ। তা হেল িক িবষও
হজম কের িনল এরা?
খলাটা বাঝা গল মলবার সকােল। ঘমু ভে সকােল চা বানােত ওঘের ঢুকেত িগেয় আঁতেক কঁিকেয় ওেঠ মালিবকা। পােয়র
কােছ একটা ছাট ইঁর পেড় আেছ। িচৎকার েন অন দৗেড় আেস। মের িন বচারা।
এখনও ধক
ু পক
ু করেছ। নড়ার শি নই। একটা হাা গ ছিড়েয় আেছ ঘরটায়। িক গ কন? ওটা তা এখনও জা!
ঝুঁেক দেখ সই উল স
ু র েটা ছাটেছাট চাখ! এ িক সই নংিটটা? একটু মনখারাপ হেয় যায় অেনর। িক কী আর
করা। ওটােক তুেল একটা ািেকর পােকেট কের িপছেনর বাগােন ছঁেু ড় দয় স। এবার হয়ত একটু ি পাওয়া যােব।
িক সিদন িবেকল থেকই ঘেরর মেধ সই গটা যন মশ বাড়েত থােক। পেররিদন কােজর মািস লীিদ িমডেসেফর
তলা থেক বার করল মাঝাির সাইেজর একটা ইঁেরর ম ৃতেদহ। ও-ই ওটােক ফেল দবার ববা করল।
জায়গাটায় িফনাইল ঢালা হল। িক মজার কথা গ কমল না। বরং মশ যন বাড়েছ। খােট, আলমািরর গােয়, পদায় সব
সই গ ছিড়েয় পড়েছ যন। ঘের ঢুকেল ভক কের সই গ ঝাঁিপেয় পেড়। গা িলেয় ওেঠ। বিম পায়
। মাথা িঝমিঝম করেত থােক। কী কের এই গের হাত থেক য রহাই িমলেব ক জােন। তা হেল িক আেরা ইঁেরর দহ
রেয়েছ এই ঘের?

পরিদন যা বেরােলা তা এককথায় বীভৎস। খােটর নীেচ মািছর আনােগানা দেখ সেহ হওয়ােত নীচু হেয় টচ ফেল যা দখা
গল তােত হতভ অন। এক বড় ধেড় ইঁেরর আধগলা দহ, যার মেধ মাগট িগজিগজ করেছ।
মালিবকা তা বিমই কের ফলল ঘায়। লীিদেক ডেক নানান কসরত কের সই দহ ফেল দওয়া হল পােশর জিমর এক
গেত। গটা িক লেগ গল নােক। যেতই চায় না। পাগেলর মত অবা। মরীয়া হেয় অন িঠক কের আজ অিফেস না িগেয়
ও এটার একটা হেন কেরই ছাড়েব। মালিবকা তা ায় ভে পেড়েছ।
কােজ নেম পড়ল অন। খাট সিরেয়, িমডেসফ সিরেয়, আলমাির িজ সব ওলটপালট কের দখেত লাগল কাথায় এই
বদমাস ইঁেরর িঠকানা? িক আয কাথাও আর িকছইু নই। অবেশেষ িফনাইল ঢেল সারা ঘর ধায়া হল। ঘেরর মেধ
সগু ি ধূপকািঠ ধিরেয় দওয়া হল। এসব করেত করেত সে। া শরীর আর মন িনেয় ওরা যখন েত গল রােত তখন মেন
এক অুত আন। যাক আর িকছইু নই ওই অল
ু ুেণ ঘের। ওই নারকীয় গ থেক এবার িনয়ই মিু ।
ভার হেত না হেত মালিবকা বেল, চল তা দিখ বাপারটা কতদূর। অন বেল, আের দাঁড়াও, দাঁড়াও। ও ঘের আর আেছটাই
বা কী আর হেবই বা কী? মালিবকা বেল, চল আজ একটু জিমেয় চা খাই। তুিম আজও অিফেস ডুব মার।
চা বানােত জেনই িছটিকিন খেু ল ঘেরর মেধ ঢােক। ঢুকেতই আবার ঝাঁিপেয় পেড় সই গ। মালিবকা  হােত মখু ঢাকা
িদেয় কঁেদ ওেঠ। অন তা হতভ। আবার সই গটা যন নাক িদেয় গলার িভতর ঢুেক পািকেয় পািকেয় উঠেছ। গতকােলর
খাওয়া ভাত যন এুিণ উেঠ আসেব পট থেক।
তারপর থেক আজ পয সই গ ওেদর তাড়া কের বড়াে। কাপ, ট, বাসন কাশন,িজ মায় খাবার জেলর বাতল সব
জায়গায় সই একই গ। ইদানীং ওঘর থেক যন শাবার ঘেরও ছিড়েয়েছ গটা। িবছানা, বািলেশ,জামাকাপেড় এমন িক
গােয়ও যন সই গ।
মালিবকাও যন কমন হেয় যাে। ভােলা কের খেত পাের না, কথাও কম বলেছ, চল
ু আঁচড়ায় না। ওর সবসময় মেন হে
গটা যন ধীের ধীের ওর িদেকই এিগেয় আসেছ। ছিড়েয় যাে ওর সারা শরীের। সবদা সব ঁেক ঁেক ওই গের ভূত যন
খঁেু জ বড়াে স। গতকাল রােত অেনকিদন পের তারা যখন ঘিন হেয়িছল মালিবকা অেনর সারা গা ঁেক ঁেক হঠাৎ বেল
ওেঠ , এই তা, এই তা সই গ। উঁহ! পেচ গেছ, সব পেচ গেছ। সব মরা ইঁর হেয় গেছ। বলেত বলেত ও কাায় ভে
পেড়।
ভাের উেঠই পাগেলর মেতা অন সমীরেক ফান কের। ও বাপারটা আেগ থেকই খািনকটা জানত। সমীর শা গলায় বেল,
তােক তা একটা শাি-য়ন কিরেয় িনেত বেলিছলাম। নিল না। আজই মালিবকােক কেলািন মােড়র ডাঃ গৗতম বাসেক
দিখেয় ন একবার। উিন খবু ভােলা সাইিকয়াি।

