
�খ�লায়ার

এক হা�ত ল�াপট�পর ব�াগ আ�রক হা�ত �মাবাইল আর গলায়

�ঝালা�না িডএসএলআর িন�য় রা�ার �মা�ড় দাঁিড়�য় আিছ।

ব� ঠা�া পড়�ছ। �মাটা ��জা�রও শীত মান�ছ না। হঠাৎ পাশ

�থ�ক িমি� স�ুর �কউ বলল, আমা�ক একট�রা�াটা পার ক�র

িদ�বন?

তািক�য় �দখলাম �ম�য়টার �চাখ কা�লা চশমায় ঢাকা, হা�ত

সাদা লািঠ। রা�া �মাটামিুট ফাঁকাই বলা চ�ল। গলায় িব��য়র

সরু িন�য় বললাম, ?আপনার সা�থ �কউ �নই

: ভাইয়া সবসময় আ�স সা�থ। গতকাল িসিঁড় িদ�য় �ত নাম�ত

িগ�য় বাম পা�য়র �গাড়ািলটা মচ�ক �ফ�ল�ছ। হাঁট�ত পার�ছ

না।

- ?তাই ব�ল একজন অ� মানষু বািড় �থ�ক একা �বর হ�ব কী

এমন জ�ির কাজ িছল! আর এতই জ�ির িকছ�যিদ হয় �তা

আপনার বাবা�ক অ�ত সা�থ আন�ত পার�তন!

কথা �শষ হ�ত না হ�তই �ম�য়টার ফস�া মখু অ�কার হ�য়



�গল। ক�য়ক �স�ক� চ�প �থ�ক �ম�য়টা িহমশীতল গলায়

একটা লাইনই �ধ বুলল, আমার বাবা �নই।

: আিম দঃুিখত।

- ,না আিম দঃুিখত আপনা�ক িবর� করার জন�। মাফ কর�বন।

আপনার অ�নকটা সময় ন� করলাম।

�ম�য়টা আ�� ক�র উল�টা িদ�ক ঘ�ুর রা�ায় লািঠ ঠ�িক�য়

এমন ভা�ব এক পা দপুা ক�র হাঁট�ত �� করল �যন একটা

�ছা� বা�া �হঁ�ট যা��। আিম িজ�ায় কামড় িদলাম। ব�

�বিশ ব�ল �ফ�লিছ। �পছন �থ�ক �দৗ�ড় িগ�য় বললাম, আস�ল

িকছ�ম�ন কর�বন না। আপনা�ক এভা�ব �দ�খ আিম িব�য়

সামলা�ত পািরিন। চলনু, আিম রা�া পার ক�র িদি�।

: ,না ধন�বাদ। আিম অন� কাউ�ক বলিছ।

- আিম মাফ চাইিছ। একজন অ� মানষু রা�ায় সাহায� �চ�য়

খািল হা�ত িফ�র �গ�ল উপরওয়ালা আমা�ক মাফ কর�ব না।

: ?ক�ণা কর�ছন



- , !এভা�ব বল�বন না ি�জ

�ম�য়টা িকছ�বলার আ�গই আিম �মাবাইলটা প�ক�ট ঢ�িক�য়

ওর হাত ধরলাম; ও বাধা িদল না। ওর হাতটা হা�ত িন�য়

�থ�মই �য ��টা আমার মাথায় আস�লা �সটা হ��, সব

�ম�য়র হাতই কী এতটা �কামল!

রা�ার মাঝামািঝ আস�তই ও বলল, আসার সময় এলাকার

এক আপ িুরকশা িঠক ক�র িদ�য়িছল। একটা �লারিশ�পর

�রিজ��শ�নর �শষ তািরখ িছল আজ। তাই বাধ� হ�য় একাই

�বর হ�ত হ�লা। আপিন আমা�ক একটা িরকশা িঠক ক�র

িদ�ল আিম �পৗ��ছ �য�ত পারব।

আিম কথা না ব�ল এিদক-ওিদক তািক�য় সাবধা�ন রা�া পার

হলাম। রা�ার ধ�ুলাবািল, ,�লাকজ�নর িচৎকার আর গািড়র উ�

শ��র হ�ন�র িভতরও �ম�য়টার শরী�রর মদৃ পুারিফউ�মর গ�

আমার ম�না�যাগ আকষ�ণ কর�ত স�ম িছল। কী মায়াবী

�চহারা �ম�য়টার!

: ?িরকশায় বািড় �য�ত কত�ণ লাগ�ব

- ! - ! -এই �তা শট�কা�ট ১৫ ২০ িমিনট তারপর ৫ ৭ িমিন�টর পা�য়



হাঁটা স� পথ।

: চলনু �পৗ��ছ �দই আপনা�ক।

- !তা �কন হ�ব এমিন�তই অ�নকটা সময় ন� করলাম আপনার।

ধন�বাদ িদ�য় �ছাট করব না। আমা�ক একটা িরকশা �ড�ক

িদ�লই হ�ব।

ক�য়ক কদম ডা�ন দাঁিড়�য় থাকা িরকাশা��লার িদ�ক তািক�য়

হাত ওঠা�তই সাম�ন �থ�ক একটা িরকশা এিগ�য় এ�লা।

�ম�য়টা বািড়র িঠকানা ব�ল িরকশায় ওঠার জন� হাত বাড়া�তই

আিম িরকাশায় উ�ঠ ও�ক �ট�ন ত��ল বললাম, , !মামা চ�লন

�াইমাির ���লর �পছন িদক িদ�য় িগ�য় পাকা রা�া �ছ�ড়

িরকশা কাঁচা রা�ায় �ন�ম আ�রা পাঁচ িমিন�টর ম�তা চ�ল

একটা স� রা�ার �মা�ড় থামল। আিম �ম�য়টার হাত ধ�রই

বািক রা�াটা �হঁ�ট এলাম। বািড়র সাম�ন �থ�ক এতটা উপকারী

একজন মানষু�ক চা না খাই�য় িবদায় �দয়া ব� �বমানান।

অন�ুরাধ র�া�থ�বা আপন ই���তই আিমও লাবণ�র সা�থ

ও�দর �দাতলা বািড়�ত ঢ�কলাম। �ভতর �থ�ক �ক দরজা খ�ুল

িদল �সটা বঝু�ত পারার আ�গই লাবণ� িন�জ দরজা ব� ক�র

হা�তর সাদা লািঠ আর �চা�খর কা�লা চশমা ছ�ঁ�ড় �ফ�ল িদ�য়



আমার �চা�খ �চাখ �র�খ বলল, , !কী িম�ার রা�ায় অসহায়

স�ুরী �ম�য় �দখ�লই হাত ধ�র হাঁটার ই�� হয়?

তািক�য় �দখলাম আমা�ক িঘ�র িবিভ� বয়�সর ৪-৫ জন �লাক

চকচ�ক ধারা�লা ছ�ির হা�ত দাঁড়া�না। সবার ম�ুখ দাঁত �বর

করা হািস। �দ�খ ম�ন হ�� একটা ছাগল�ক জবাই�য়র জন�

৪-৫ জন কষাই িঘ�র �র�খ�ছ। জবাই �শ�ষই ছাগল িদ�য়

িবিরয়ািন রা�া হ�ব। �নতা ধর�নর �লাকটা দপুা সাম�ন এিগ�য়

গ�◌ীর ম�ুখ বলল, নড়ার �চ�া কর�ল ফািল ফািল ক�র

�ফল�বা ।

আিম খা�ার ম�তা �সাজা হ�য় দাঁিড়�য় রইলাম। লাব�ণ�র ম�ুখ

জ�য়র হািস। �থ�মই ও আমার গলায় �ঝালা�না

িডএসএলআরটা হা�ত িন�য় পা�শ দাঁড়া�না উঠিত বয়�সর

�ছ�লটার িদ�ক আল�তা ক�র ছ�ঁ�ড় মারল। �ছ�লটা ��ত হা�ত

ল�ুফ িনল ক�া�মরাটা। তারপর ল�াপট�পর ব�াগটা িন�য়

�মাবাই�লর জন� ও হাত িদল আমার প�ক�ট। �মাবাইলটা আিম

ডান প�ক�ট �র�খিছ। ও হাত িদ�য়�ছ বাম প�ক�ট। প�কট

�থ�ক হ�া�কাফটা �বর হ�তই ওর ম�ুখর হািসটা উ�ব �গল

মহু��ত�। লাবণ� এবং ওর স�ীরা িকছ�ব�ুঝ ওঠার আ�গই আিম

��জা�রর আড়া�ল রাখা িরভলবারটা এক ঝটকায় �বর ক�র

এ�ন লাবন�র কপা�ল �ঠিক�য় �নতা ধর�নর �লাকটার িদ�ক



তািক�য় দাঁত �বর ক�র বললাম, !ব�ুলট িক� ছ�িরর আ�গ চ�ল

এমন সময় বাই�র �থ�ক মাই�কর আওয়াজ �ভ�স এ�লা, পিুলশ

বািড়র চারপাশ িঘ�র �ফ�ল�ছ। সবাই আ�সমপ�ন ক�ন।

এই সংঘব� চ�টা অ�নক আ�গ �থ�কই তৎপর। িনিদ��

জায়গায় যাবতীয় দািম িজিনসপ��র ওপর িনভ�র ক�র

পথচারী�দর মধ� �থ�ক এরা িশকার �খাঁ�জ। িশকাির িহ�স�ব

িবিভ� �ব�শ �তির থা�ক �বশ ক�য়কজন। িশকার ব�ুঝ অব�থ�

�টাপ �ফ�ল। সবিকছ�ল�ুট �নয়ার পর ইন�জকশ�নর মাধ��ম

িবিভ� �কার �নশা জাতীয় �ব� উ� মা�ায় শরী�র ��বশ

কির�য় সামিয়ক সম�য়র �িৃত এরা �ংস ক�র �দয়। যার

ফ�ল �ান �ফরার পর িভকিটম অপরাধী দ�ূর থাক আস�ল

ঘটনা কী ঘ�টিছল �সটার বণ�নাও িদ�ত পা�র না িঠকম�তা।

অত�ািধক মা�ার �াগ ��য়া�গর ফ�ল অ�ন�কর মতৃ��ও ঘ�ট।

দীঘ�দবুছ�রর �চ�ায় �গা�য়�া িবভা�গর �ধান শিফকুল

ইসলাম এ রহস� উদঘাটন ক�রন এবং ক�য়কমাস ধ�রই

স��হজনক জায়গায় স�াব� িশকাির িহ�স�ব িবিভ� �ব�শ

পিুল�শর �লাকজন�ক দাঁড় কির�য় রা�খন িতিন। এত��লা

পাতা ফাঁ�দর মধ� �থ�ক আজ এতিদ�ন ঘঘু �ুসাজা আমার

ফাঁ�দই পা িদল। পিুল�শর চাকির�ত �যাগদান ক�রিছ �বিশিদন



হয়িন। এবার আমার প�দা�িত �ঠকায় �ক!

দীঘ�িদন ধ�র িনিব��� অপ�রশন চািল�য় �য�ত-�য�ত এরা

এতটাই �বপ�রায়া হ�য়িছল �য, আজ িরকশার িপছ�ন আস�ত

থাকা কা�লা মাই��াটা ও�দর নজ�রই আ�সিন! ল�াপট�পর

ব�া�গ �রকড�ার চাল কুরা িছল। যাবতীয় ক�থাপকথন �রকড�

হ�য় �গ�ছ। বাঁচার �কান পথ রাখার ম�তা কাঁচা �খ�লায়াড় উিন

নন। পা�লর �গাদা ধরা প�ড়�ছ। িরমা�� িন�ল বািক��লা �বর

হ�য় যা�ব।

এত স�ুর একটা �ম�য় এমন িনপনু অিভন�য়র মাধ��ম এত

ভয়�র অপরাধ কর�ত পা�র সরাসির না �দখ�ল আমার

িব�াসই হ�তা না। আমার সহকম�রা সবাই�ক হ�া�কাফ পির�য়

গািড়�ত �তালার সময় আিম লাবণ�র কা�ছ এিগ�য় �গলাম।

জািন, এটা ওর ছ�নাম। আিম �যমন আমার রা�সল নামটা

লিুক�য় অন� নাম ব�লিছলাম, ও �তমিন আসল নাম লিুক�য়

ব�ল�ছ লাবণ�। লাবণ�র আসল নাম িন�য় এই মহু��ত�আমার

�কান মাথাব�থা �নই। ও�ক �ধ আুমার একটা জবাব �দয়া

বািক। কাছাকািছ িগ�য় �চা�খ �চাখ �র�খ বললাম, , !কী ম�াডাম

রা�ায় দািম িজিনসপ� সা�থ থাকা সব �ছ�ল�কই বলদ ম�ন

হয়?



লাবণ�র তখন কথা বলার ম�তা ভাষা �নই। ও ভ�ত �দখার

ম�তা ক�র তািক�য় রইল �ধ।ু

�সৗজ�ন� - WWW.FANCIM.COM
িব��র ১ না�ার তথ� ও ছিবর ভা�ার !

িবিভ� িবষ�য় তথ�ব�ল িনব� পড়�ত ও িব�শষ আক�ষিনয়

ছিব �দখ�ত �িতিদন ঘ�ুর আসনু FANCIM.COM �থ�ক।

চাই�ল আপিনও আপনার �লখা �য �কান তথ�ব�ল িনব�

�কাশ কর�ত পা�রন এবং আপনার সং��হ থাকা �য �কান

িব�শষ আ�লািচত, ��ত◌�পনূ�বা ঐিতহািসক ছিব সবার সাম�ন

ত��ল ধর�ত পা�রন FANCIM.COM এর মাধ��ম।


