:
ইেলক্ট্িরক সাপ্লাই কর্েপােরশেনর কর্মী অিরিজৎ গুহ কেলজ
জীবন েথেক েলখািলিখ শুরু কেরেছন। একিট েছাট সািহত্য
পত্িরকার সঙ্েগও যুক্ত রেয়েছন িতিন। েসখান েথেকই
েবিরেয়েছ তাঁর একমাত্র বই। আজ অিরিজেতর গল্প।
উর কলকাতার এক এঁেদা গিলর মেু খ কেপােরশেনর ঝকঝেক িট লাইেটর আেলােত গিলটা আেলায় ঝলমেল হেয় রেয়েছ।
গিলর এেকবাের শষ াে গিলটা বাঁক িনেয়েছ আেরক তস গিলর মেু খ। আেলা সই অি পৗঁছায় না।তস গিলেত বািড়
বলেত একটাই। পরু েনা িদেনর একতলা একটা বািড়। সই বািড়র বািড়ওয়ালা িনেজ থােক না, একজন ভাড়ােটেক ভাড়া িদেয়
রেখেছ, িক সই ভাড়ােট ভেলাক য ক তা কউ জােন না।কােনা ভাটার এখােন থােক না বেলই হয়ত কেপােরশেনর দ ৃি
সই তস গিল অি পৗঁছায়িন।
িবেকেলর িদেক একবার ঝঁেপ ব ৃি হেয় গেছ। এখেনা িঝরিঝর কের ব ৃি পড়েছ মােঝমােঝ। েমাট ভাবটা এখেনা বাতােস
রেয়েছ। রাা কাদায় পাচপাচ করেছ।
বড় রাার মেু খ একজন লাক এেস দাঁড়াল।লাকজন কউ িবেশষ নই। এিদক ওিদক চেয় রাা পার হেয় কেপােরশেনর
লাইট পাের িনেচ এেস হােতর ছাতাটা সামেল একটা িবিড় ধরাল। ছাতার জন লাকটার মখু টা  দখা যােনা।
িবিড় ধিরেয় িলত পদেেপ এিগেয় চলল গিলর শষ াের িদেক। তারপর গিলর া থেক বাঁ িদেক ঘেু র ছাট গিলটার
ভতর ঢুেক একতলা বািড়টার সামেন দাঁড়াল। িবিড়টা হাত থেক ফেল পেকট থেক একটা চািবর গাছা বর করল।একটা
একটা কের চািব হােতর আােজ িটেপ িটেপ দেখ িঠক চািবটা িদেয় বািড়র তালাটায় ঢুিকেয় ঘারােতই খটু কের একটা শ
কের তালাটা খেু ল গল। বািড়েত ঢুেক আােজ লাইেটর সইু চটা িটপেতই একটা িটমিটেম বালব েল উঠল। ঘেরর ভতের
দখা গল ধু একটা টিবল আর একটা চয়ার রেয়েছ। আর টিবেলর ওপর একতাড়া কাগজ পেড় রেয়েছ। চয়ারটা টেন
লাকটা টিবেল বেস কাগেজর তাড়ােলা থেক একটা সাদা কাগজ িনেয় বক
ু পেকট থেক পনটা বর কের িলখেত  করল।
টিবেলর ওপর কাগজ আর ফাইেলর সমু থেক চাখ তুেল তাকাল রাজিষ সন।তাঁর কিবেনর দরজায় দাঁিড়েয় রেয়েছ এক
ভেলাক।
‘সার, আসেত পাির?’

ভেলাক আেরকবার কিবেন ঢাকার অনমু িত চাওয়ায় রাজিষ বলল,
‘মম, আসনু । কী দরকার বলনু ?’
মাটামিু ট মাঝাির সাইেজর ‘দূরদ ৃি’র অিফস ঘরটার একদম শেষ কাচ ঢাকা দূরদ ৃি’র সাদেকর কিবন। সই কিবেনর
দরজা িদেয় সাদেকর অনমু িত পেয় ঢুকেত ঢুকেত বেল উঠল অিরম,
‘আমার নাম সার অিরম। শানু আপনােক আমার বাপাের বেলিছল।’
‘ও, হাঁ হাঁ।আপিন শানরু বু। আসনু আসনু । বসনু । কী নেবন? চা না কিফ?’
‘না না, িকছ ু লাগেব না। ধু এক াস জল। থাস।’
‘তারপর বলনু , আমার কােছ কী দরকাের?’ ইারকেম হাউজ িকিপংেক একটা জল বেল রাজিষ অিরেমর িদেক তািকেয় আবার
বলেত  করল, ‘শানু ধু বেলিছল আপিন নািক আমার সােথ দখা করেত চান। কী দরকার িকছ ু বেলিন।’
‘আসেল সার…’
‘আহা, সারটা থাকুক না। রাজিষ বেলই ডাকুন নাহয়।’
‘আা বশ।আসেল রাজিষ, বাপারটা খবু অুত। মােন আপিন িবাস করেবন িকনা জািননা, তেব আমার কােছ এখেনা অি
খবু অিবাস ঠকেছ।’
কিবেনর দরজায় একটা খটখট কের শ হল, তারপর হাউজ িকিপং এর একটা ছেল ঢুেক ‘সার জল’ বেল একটা িট কাােরর
ওপর জেলর াসটা রেখ বিরেয় গল। অিরম ছেলটার চেল যাওয়ার পর আবার বলেত  করল।
‘আিম গত দশ বছর ধের আপনােদর মাগািজেনর াহক।সািহেতর আিম অবশ িকছ ু বিু ঝ না, িক আপনােদর পিকার
িফচারেলা পড়েত বশ ভাল লােগ।এই কারেণই আপনােদর পিকাটা িকিন।ইদািনং আবার গেলা পড়েতও বশ
লাগেছ।বাজাের আপনার পিকার বশ নামডাক রেয়েছ।’
ঢকঢক কের ােসর জলটা শষ কের াসটা কাােরর ওপর রেখ আবার বলেত  করল অিরম।
‘িরেস আপনােদর য ধারাবািহকটা বেরাে “জীবন যরকম” সটার থম পবটা পেড়ই চমেক উেঠিছলাম আিম’।
‘ও, কালপ
ু েষর লখাটা?’
‘হাঁ হাঁ কালপ
ু ষ। িঠক তাই। ছনােমই িলখেছন মেন হয়, তাই না? কারণ কালপ
ু ষ কারও নাম তা িনিন কখেনা।’
‘ছনামই বেট।ওনােক অেনকবার ওঁর আসল নাম িজাসা করা হেয়িছল, িক কখনই বেলনিন। অুত লাক। আজ অি
কােনািদন সামনাসামিন দখলামই না। লেখন মাটামিু ট, কেয়কটা গও বিরেয়িছল আমােদর পিকায়, িক অেনকিদন
ধেরই ওনার ইে িছল একটা ধারাবািহক উপনাস লখার। আমােদর বেলিছেলন দা একটা উপনােসর নািক ট আেছ ওনার
কােছ। তা আমরাও ওনার কথায় আ হেয় ধারাবািহক লখার সেু যাগ িদই।বেলিছেলন য িনরাশ করেবন না।এখেনা অি তা

মাটামিু ট চলেছ দখিছ।’
‘আমার সমসাটা িঠক ওনােক িনেয়ই।’
অবাক হেয় অিরেমর িদেক তাকাল রাজিষ। ‘ওনােক িনেয় সমসা? িক সমসা? িক কেরেছন উিন?’
‘উিন িকছ ু কেরন িন বেলই তা সমসা। অথচ যিদ িকছ ু করেতন তাহেল সমসা হতনা।’
‘িকসব হয়ািল মাকা কথা বলেছন বলনু তা! আিম তা িকছইু বঝ
ু েত পারিছ না।আর তােত আিমই বা কীভােব সাহায করব?’
তই রাজিষর গলায় িকছটাু উা।
‘আহা রেগ যােবন না।আিম তাহেল বাপারটা খেু লই বিল। ননু তাহেল। আপনােক তা আেগই বেলিছ সািহত ফািহত আিম
িঠক বিু ঝ না।আপনােদর পিকাটা িনই িফচারেলার জন। এবার কালপ
ু েষর ধারাবািহক উপনােসর িবাপন আপনােদর
পিকায় দেখই আিম উৎসািহত হেয় পিড় িবেশষ কের কালপ
ু ষ নামটার জন। একটা অুত নাম। আমার কােছ খবু রহসময়
লেগিছল নামটা। এরপর থম পবটা পেড়ই চমেক উেঠিছলাম।
আমার ছাটেবলার অেনক িকছ ু সই পবটার মেধ পেয়িছলাম।মেন হিল কউ যন আমার আজীবনী লখা  কেরেছ।
ধু চিরের নামেলাই আলাদা, আর সব এক। থেম ভেবিছলাম, তা হেতই পাের, অেনেকর লখার সােথই েনিছ অেনেক
িনেজেদর িরেলট করেত পাের।এটাও সরকম বাপার ভেবই আিম অতটা আর ভািবিন িকছ।ু িক গ যত এেগােত লাগল,
ততই যন আমার িনেজর জীবেনর িদকেলা ফেু ট উঠেত লাগল। এত খঁিু টনািট আমার িনেজরও মেন িছলনা, িক কালপ
ু ষ
যন সেলােক িনখঁত
ু ভােব তুেল ধেরেছ।
একিদেক অবশ আমার বশ মজাই লাগেছ, িক আেরকিদেক আমার ভয় হেত  কেরেছ। আমার জীবেনর এত খঁিু টনািট ইিন
জানেলন িক কের! আমােক আড়াল থেক িক ল করেছ কউ য আমার ছাটেবলাটাও জােন! আিম আমার অিফস কিলগ বু
শানেু ক বাপারটা জানাই। েন ও-ও খবু আয হেয় যায়।ওই আপনার বাপাের আমােক জানায়। ও বেলিছল কাগেজর
সাদক ওর পিরিচত। সাদেকর সােথ দখা কের আমার ঘটনাটা িনেয় কথা বলেত।’
বশ িকছণ
ু করল। রাজিষ একটা দীঘাস ছেড় বলল, ‘তার মােন সায়ন বেল য সাল
ু কথা বলার পর অিরম চপ
কােরকটারটা আেছ সটা আপনার জীবেনর সােথ িমেল যাে? অুত তা!’
‘হাঁ, খবু ই আয বাপার। য নেব সই বলেব এই কথা।’
‘তা আিম কী করেত পাির এেে বলনু তা!’
‘আপিন আমােক কালপ
ু েষর িঠকানাটা িদন। আিম তার সােথ দখা করেত চাই।’
‘দখনু , লখেকর িঠকানা কােনা পাঠকেক লখেকর িবনা অনমু িতেত দওয়া িনেষধ।আমরা কখনই তা কির না। িক এেে
আমার িনেজরও একটা আহ জেেছ কী হে সই বাপাের। িঠকানা আপনােক িদি, িক যিদ ওনার সােথ দখা হয়, দয়া
কের আমার কাছ থেক য িঠকানা পেয়েছন সটা জানােবন না।
যিদও ওনার সােথ আমার িনেজরও আলাপ নই, লখার সূেই যা পিরচয়। আমােদর পিকায় বশ কেয়কটা ছাট গ

পাঠােনার পর পাঠেকর আেহ আমরা ওনােক ধারাবািহক উপনাস লখার অনেু রাধ জানাই। তােত উিন রািজ হেয় যান।
আমােদর পিকার বািক লখক যারা তােদর সােথ আমরা মইল মারফত যাগােযাগ কির, িক ওনার সম লখাই আেস ডাক
মারফত বাই পাে এবং আমরাও ওনার সােথ পা মারফতই িচিঠ পািঠেয় কথাবাতা চালাই। ওনার কােনা ফান নাার পয
আমেদর কােছ নই।’
একটা পাড বর কের খসখস কের িঠকানাটা িলেখ অিরেমর িদেক এিগেয় িদেত িদেত আবার বেল উঠল রাজিষ, ‘থেম
আমরা ভেবিছলাম হয়ত পরু েনা িদেনর মানষু , মাবাইল ফান বা লা ফান িকছইু ববহার কেরন না। মল তা দূেরর
কথা।িক এখন দখিছ বশ ইােরিং চির এই কালপ
ু ষ ভেলাক। িঠক আেছ, আপিন িগেয় দখা কন, তারপর আমােক
অবশই জানােবন কী কথা হল।’
‘দূরদ ৃি’র অিফস থেক বেরােতই শানরু ফান এেলা অিরেমর মাবাইেল। কােন ধের হােলা বলেতই শানরু উেিজত
কর শানা গল।
‘িক র অােস পিল লাকটার’?
‘হাঁ র পেয়িছ।এখনই যতাম হয়ত, িক অিফেস কেয়কটা কাজ পিং পেড় আেছ। ওেলা আজেকর মেধ কমিট না
করেত পারেল মশু িকল হেয় যােব।’
‘িঠক আেছ, এক কাজ কর, তুই অিফেসই চেল আয়। ছিটর
ু পর আমরা একসােথই নাহয় যাব।অােসটা কাথাকার?’
‘দেখ তা মেন হে মািনকতলার িদেক। িক রাাটা িঠক িচনেত পারিছ না।কােনা গিল ফিল হেব মেন হয়।’
‘িচনেত পারিছস না ও িঠক িচেন নওয়া যােব। আেশপােশর লাকজনেক িজাসা করেলই দিখেয় িদেত পারেব।তুই তাড়াতািড়
অিফেস ঢাক।’
ফানটা রেখ একটা টািেক হাত দিখেয় থামােত চাইল অিরম। টািটা কােনা গা না কের অিরমেক উেপা কের চেল
গল। রােগ দাঁত িকড়িমড় কের টািওয়ালার উেেশ একটা গালাগািল ছেড়
ু ল। ডিেনশন সটা
ু ফান বর কের উেবর খল
করেত দখাল িতন িমিনেট আসেছ। িনি হেয় একটা িসগােরট ধরাল।পেু রর পাচপােচ গরেম আর বােস উঠেত ইে
করিছল না আসেল। িক এখন কলকাতায় িমটার টাি পাওয়া মােন লটাির পাওয়া।আর সেু যাগ বেু ঝ ওলা উেবর ওয়ালারাও
ঝাপ বেু ঝ কাপ মারেছ সাজ াইস কের।
অিফেস িফের কােজ ডুেব গল অিরম। কখন য িবেকল শষ হেয় সে পিরেয় গল বঝ
ু েতও পারল না। ঁশ িফরল ওর
িকউিবকেল শানরু নক করার পর। ‘িক র, যািব না ওখােন?’
‘হাঁ হাঁ, এই তা, হেয় গেছ। চল বেরাই।’

বড় রাার মেু খ বাস থেক নেম এিদক ওিদক তািকেয় একজনেক রাজিষর িঠকানা লখা িচরকুটটা এিগেয় িদেত সই ভেলাক
মাথা নেড় চেল গেলন। জােন না িঠকানাটা কাথাকার।ায় িতন চারজনেক িজাসা করার পর একজন িঠকঠাক ভােব বলেত
পারল কানিদেক যেত হেব।

লােপাটার কােছ এেস এরপর আর খঁেু জ পল না রাা। অথচ এিদেক লাকজনও সরকম নই য িজাসা করা যায়।
অথচ িঠকানার বাই লনটা তা িমলেছ না। এিদেকই আেরকটা রাা থাকা উিচত িঠকানা অনযু ায়ী। শেষ শানইু বেল উঠল,
‘চল তা এিগেয় দিখ শেষ আর কােনা গিল আেছ িকনা।’
গিলটার একদম শষ মাথায় এেস জেন দখল বাঁ িদেক আেরকটা ছাট গিল বিরেয় গেছ। সটা িদেয় ঢুকেত একটা পরু েনা
িদেনর একতলা বািড় চােখ পড়ল।বািড়টায় তালা লাগােনা আর চািরিদক পেু রা ঘটু ঘেু ট অকার হেয় রেয়েছ। এিদক ওিদক
তািকেয় কাউেক দখেত না পেয় হতাশ হেয় বিরেয় এেলা ওরা জন।

বড় রাার মেু খ একটা চােয়র দাকােন েটা চােয়র অডার িদেয় চা ওয়ালার সােথ গ  করল শান।ু কথায় কথায় জানা
গল ওই বািড়েত কাউেক ঢুকেত বা বেরােত কউ দেখিন। অবশ জায়গাটা অকার অকার বেল লাকজন যায়ই না
ওিদকটায়। তেব কউ কউ দেখেছ মােঝমােঝ নািক আেলা েল, আবার িকছণ
ু পর িনেভও যায়। ক য কখন ঢােক, ক
কখন বেরায়, সসব িকছইু কউ জােননা।

দূরদ ৃির নতুন সংখার পবটা পড়েত পড়েত মখু চাখ শ হেয় উঠিছল অিরেমর। ঘায় একবার নাক কুঁচেক হােতর থেক
বইটা সিরেয় ফলল। ছঁেু ড় ফলা দওয়ার মহু েত
ূ িনেজেক সামেল িনল। হাতটা নািমেয় আবার পড়েত  করল।ী িতয়াষ
অেনকণ আেগ চা িদেয় গেছ। চা-টা ঠাা হেয় পেড় রেয়েছ টিবেলর ওপর। কােনা মেনােযাগই নই অিরেমর চােয়র
িদেক।
ী িতয়াষ রাাঘর থেক একবার ডাইিনং েম এেলা। ‘িক গা, চা তা ঠাা হেয় জল হেয় গল।খা না কন? ও আা
বেু ঝিছ।কালপ
ু ষ আবার মেন হয় কােনা চমক িদেয়েছন! িক িলেখেছ? এবার তামার জীবেনর কান অংশ িনেয় িলখল?’
হাত থেক বইটা িতয়ােষর িদেক ছঁেু ড় িদল অিরম।িতয়াষ ‘জীবন যরকম’ উপনােসর পবটা পড়েত  করল।একজায়গায়
এেস থমেক গল।আেরকবার পড়ল ওই জায়গাটা। িতয়ােষরও চাখ মখু লাল হেয় গল রােগ।
‘িকসব িলেখেছ ছাইপাঁশ। গ িবি করার জন যা খিু শ িলখেলই হেয় যায় নািক!’
‘শানরু সােথ কতিদন ধের তামার সক িতয়াষ?’ িহমশীতল কে িজাসা করল অিরম।
‘অিরম, বাড়াবািড়র িলিমট আেছ।িকসব বলছ তুিম জােনা?’
‘আিম িঠকই বলিছ।আজ অি একটাও িজিনস কালপ
ু ষ ভুল লেখন িন।এমনিক যটা কােরা জানার কথা নয়, কেলজ লাইেফ
আিম িলিটল মাগািজেন িলখতাম, সটা পয উিন তুেল ধেরেছন।একমা আিম ছাড়া আমার জীবেন এখন আর যারা যারা আেছ
তােদর কােরা পে এই কথা জানা সব নয়।আমার অজাে তুিম শানরু সােথ সেক জিড়েয়ছ িতয়াষ!’
‘তুিম তুিম একটা রােল…’ রােগ মখু থেক কথা বেরাে না িতয়ােষর।’তুিম একটা কা-ইিেডেক িনেয় আমােক সেহ

করছ?’
‘কােনা কা-ইিেড নয় িতয়াষ।আই অাম ডাম িশওর।যতই আমােক গালাগািল িদেয় লাকােত চাও, ইউ হাভ িবন
এেপাজড, ইউ হাভ িবন এেপাজড ািড াট।’
‘অিরম!!!’ ঠাস কের একটা গােল চড় মারল িতয়াষ।

হােতর পনটা ছঁেু ড় ফেল পেকট থেক আেরকটা পন বর করল লাকটা।কািল ফিু রেয় গেছ। বালেবর িমটিমেট আেলােত
আবার িলখেত  করল।
‘অিফস কিলগ বুর সােথ ীর অৈবধ সক আিবার করার পর জেনর মেধ কথা কাটাকািট  হল। ী জাের একটা চড়
মারেতই সায়ন পারানেয়ড িেজািনক রািগর মত েপ উঠল।  হাত িদেয় জাের ীর গলাটা চেপ ধরল। িকছণ
ু পর
ীর এিলেয় পেড় যাওয়া দহটা মািটেত ফেল একবার হাতটা ীর নােকর কােছ িনেয় এেস িনঃাস অনভ
ু ব করার চা করল।
মারা গেছ িনিত হেতই মেু খ একটা পাশিবক হািস ফেু ট উঠল ওর।’

িঠক সই সমেয় পেকেটর ফানটা আবার বেজ উঠল। সাইেল কের িকছণ
ু মাবাইেলর িেনর িদেক চাখ মেল তািকেয়
রইল। শানরু ফান। এই িনেয় আঠােরাটা িমসড কল। ফানটা আর ধরেব না একসমেয়র বথ সািহিতক অিরম।এরপর
ঘটনাম য ভােব এেগােব, সভােবই িলখেব ও। উপনােস নাটকীয় মাড় আনেত না পারেল উপনাস জেমনা। এরপরই 
হেব নাটকীয়তার পালা। সবাই এরপর অিরমেক খঁজ
ু েত  করেব ীেক হতা করার জন।

