
নিভৃত কুহক

সাগনিকা িায়



ভূনমকা

ইনতহাস ও ফ্ান্ানস নমতলত� মিস্ান্বিক য�াতিি 
মত্্।  নলইবাি নফতয়িা প্রকাশিা যথতক প্রকানশত ‘নিভৃত 
কুহক’ যসই অলীক ও বাস্তবি নমশ্রণ৷ মুনশশিদাবাদ, নসিাি 
এবং কলকাতাবাসী একটি য�তল কীভাতব িািা িািকীিাতমি 
গুপ্ত্তিি সতগে একাকাি হতয় যগল, ‘নিভৃত কুহক’ যকবল 
যসই কথা বতল িা, বতল অি্ ভুবতিি কথাও। বইটি 
প্রকাতশি দানয়ত্ব যিওয়াি িি্ ্ি্বাদ িািাই নলইবাি 
নফতয়িা প্রকাশিাতক।

সাগরিকা িায়৭ টিতসম্বি ২০২২
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এক

আি যভাতিি িং অি্িকম। আনম যভাতি উটি িা। যস অতভ্স যিই 
আমাি। এতকবাতিই ট�ল িা, যস-ও িয়। একিা সময় যভাতি উতি িনগং 
কিতাম পাঁচ িম্বি পুকুতিি চািপাশ �ুতি �ুতি। এখি আি ভাল লাতগ 
িা। যবশ নক�ুনদি হতয় যগত� আমাি যভাি যদখা হতছে িা। অথচ আি 
যশষিাততি ঘ্াণ নব�ািায় এতস কীভাতব যপঁ�াল, যসিা আনম িানি িা। 
খানিকিা যিতগ, খানিকিা �ুনমতয় থাকা অবস্ায় বুঝতত পািট�লাম একিা 
পনিবত্তি আসত� আমাি িীবতিি িত্রে িত্রে। অসতচতি ভাতবই বুঝতত 
পািট�লাম, এমি অদ্ভুত যকািও শঙ্া আমাতক মাকড়সাি িাতলি মততাই 
যকািও অিািা তন্তুতত িটড়তয় যফলট�ল। আতস্ আতস্ যচাখ খুললাম। 
�তিি নভততি অস্বছে আতলা। এিকম আতলা যকাথা যথতক এল �তি! 
যভাি যতা এিকম িয়! যভাতিি নভততি একিা পনবত্রতা থাতক। নকন্তু এই 
আতলা টিক যসই িকম িয়! িাইি ক্াতবি বাি যসকশতি যে ্িতিি সফি 
নকন্তু য�াি ততনি কিা আতলা থাতক, এই আতলাি িং খানিকিা যসই িকম! 
তীব্র দাবািল যথতক পাঁচমাইল দূিতত্ব থাকতল যেিুকু আতলাি বা েতিা 
আগুতিি তাপ অিুভূত হয়, আনম তাি দুতিাই পাটছেলাম। একিা লালতচ-
কমলা আভা আমাি যশাবাি �তিি নভততি দ্রুত পাক খাটছেল। অতিকিা 
সময় অবশ যচাতখ যসই অস্বাভানবক আতলাি সঙ্ুটচত-প্রসানিত হওয়া 
যদখতত যদখতত আমাি শিীি-মি অসাড় হতয় নগতয়ট�ল যেি। আনম যকািও 
নক�ু যদখতত বা টচন্া কিতত পািট�লাম িা। মাথা �ুিট�ল আমাি। িিিি 
কিট�ল �াড়। একবাি িাক্াি যদখাতিাি কথা মতি হল। অবতহলা কিাি 
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িি্ দুঃখ হল। মতি হল, নিতিি নদতক এতকবাতিই দৃনটি নদটছে িা! নিতিি 
ভাল যক যবাতঝ িা? �ুম য�াতি আতবাল-তাতবাল ভাবিািা য�ািা�ুনি 
কিট�ল। খানিকিা য�াি আমাতক আছেন্ন কতি যিতখত�। আনম স্পটি কতি 
সামনরিকভাতব নিতিতক বা পনিনস্নততক বুঝতত পািট� িা। মতি হতছে 
অিািা নক�ু বা যকউ আমাতক পনিচালিা কিত�! আমাতদি বাটড়ি নপ�তি 
বহু পুতিাতিা পনিত্ক্ কুতয়ািাতক যদখতত পাটছে। অতল অন্ধকাি নিতয় 
কুতয়ািা আমাতক যদখত�। আনম যদখতত পাটছে কুতয়াি ভয়াল যচাখ! যস 
আমাতক আকষশিণ কিত�! আমাি তীব্র ইতছে হতছে যসই পনিত্ক্ কুতয়াি 
কাত� োই। নগতয় িীতচি নদতক তানকতয় অন্ধকাতিি মত্্ তাতক খুঁনি। যস 
আমাি িি্ই অতপক্ষমাি। 

একিা সময় আনম পুতিাপুনি যিতগ উিলাম। �তিি নভততি তখি বাইতি 
যথতক আসা সুন্দি ঝলমতল যিাতদি আভা হালকা তাপ বুনলতয় নদটছেল। 
এনস অি কনিনি কাল। বৃনটিি সুঘ্াতণি মত্্ হালকা িান্ায় িিম চাদি 
নিতয় শুতয়ট�লাম। এখি �ুম যথতক উিব। উিতত হতব। কতলতি যেতত 
হতব। নকন্তু কতলতি যেতত ইতছে কিত� িা। আমাি মি বলত� আনম আি 
সািানদি যগম যখলব। মািণ যগম। এই অসা্ািণ যগমিা আমাতক নদতয়ট�ল 
অতশাক। অতশাক মালতহাত্রা। আমাি মাত্র নতিমাতসি যফবু যরেন্। মাত্র 
নতিমাতসই ওি সতগে আমাি নিতলশিিা গভীতি যপঁত�ট�ল এই যগতমি 
যদৌলতত। একনদি যমতসি কতিট�ল অতশাক। ইিবতসে এল, “হাই!” আনম 
যিসপন্স কিতত ও আমাতক নক�ু অদ্ভুত কথা বতলট�ল। “কালাোদু... ভুিু... 
লাশ ি্ান্ কিা...!” আি বতলট�ল একিা যগতমি কথা। ততব যসিা 
বতলট�ল অি্ নদি। অি্ সমতয়। ওি কথামততা একিাতত আনম �তিি 
দিিা নভতি যথতক বন্ধ কতি বতসট�লাম। অতশাক আমাতক যেভাতব 
বতলট�ল টিক যসভাতবই বতসট�লাম ল্াপিতপি সামতি। ও আমাতক 
বতলট�ল ওতয়ব ক্াম অি কিতত। আনম ক্াম অি কিতত যদখলাম 
অতশাকতক। এই প্রথম যদখলাম ওতক। খুব শীণশি, যকাঁকড়া চুতলি য�তলটিি 
যচাতখি ততল কাতলা গভীি দাগ। অততল তনলতয় যগত� যচাখ যেি। সরু 
লম্বা মুখিা তুতল সারিতহ তানকতয় যদখট�ল আমাতক। মুতখামুনখ হতত আমাি 
অস্বনস্ হটছেল। অতশাতকি মত্্ এমি নক�ু একিা ট�ল, োি িি্ ওতক 
আমাি স্বাভানবক লাগট�ল িা। আনম কথা িা বতল অল্প হাসতত অতশাতকি 
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যচাতখি পাতা �ি �ি পড়ল। নফসনফস কতি নক�ু বলট�ল ও, আনম নক�ুই 
বুঝতত পািট�লাম িা। ও আমাি িািহাততি আঙুল যদখতত চাইল। আনম 
অবাক হতলও ওতক আমাি অস্বনস্ বুঝতত নদলাম িা। ওি সামতি আমাি 
িািহাত যমতল ্িলাম। ও ঝুঁতক পড়ল। ক্রমশ গলা বাটড়তয় আমাি হাত 
বা হাততি আঙুল যদখতত লাগল। কী-যে যদখট�ল যক িাতি। িািহাত 
যমতল ্তি থাকতত থাকতত আমাি হাত িিিি কিট�ল। ভাবট�লাম এবাতি 
হাত িানমতয় যিব। এতত ও ো ভাতব ভাবুক...। কথািা বলব যভতব মুখ 
খুতলট�, যদখলাম অতশাক আমাি িািহাত যদখতত যদখতত নিতিি িািহাত 
যমতল দু’িতিি হাত নমনলতয় নিতছে। যদখতত যদখতত ওি মুখ উজ্জ্বল হতয় 
উিল। ও ল্াপিতপি ন্রিতিি ওপাি যথতক হাততি আঙুল বাটড়তয় নদল। 
আনম অিুভব কিলাম একিা মৃতু্-শীতল আঙুল আমাি িাি হাততি 
আঙুলতক �ুঁতয় আত�। আনম অি্ শিীতিি উপনস্নত অিুভব কিট�। ওি 
আঙুলিা িতড়চতড় যবড়াতছে। এক সময় প্রায় নফসনফস কতি বলল, “আনম 
যপতয়ট�। এতনদতি যপতয়ট�।” খুব আিতন্দ ও টহসস িাইতপি শব্দ কতি 
উিল, “আহ! আহ! যপতয়ট�... িতক্ি গন্ধ পাটছে... তািা িতক্ি গন্ধ!” 

আনম প্রশ্ন কতি যফললাম, “কী যপতয়� অতশাক? কীতসি িক্?” 
অতশাক আমাি নদতক তাকাল। ওি যচাখদুতিা যেি ্ক্ক কতি জ্বলট�ল। 

স্পটি গলায় বলল, “তুনম আমাি সতগে একিা যগম যখলতব।” 
আনম আশ্চেশি হতয় যগলাম। পুতিা ব্াপািিা কতট্াল কিত� অতশাক। 

ও নকন্তু আমাতক অিুতিা্ কতিনি যে, “তুনম আমাি সতগে যগম যখলতব?” 
বিং উলতিািাই �তিত�। অতশাক প্রায় অি্তাি কতিত�, “তুনম আমাি সতগে 
যগম যখলতব।” বলাি ্িতি, গলাি স্বতি মতি হতছে এিা ওি হাতত। যেি 
বলত�, “এই যে আনম যতামাতক যগম যখলাি িি্ নসতলক্ট কতিট�, যতামাতক 
সুতিাং যখলতত হতব। মাতি এিাই আমাি নিতদশিশ। আনম যতামাি বস। বন্ধু 
িই!” 

নবিক্ হলাম নভততি নভততি। এসতবি মাতি কী? মাতঝ নক�ুনদি ব্লু 
যহাতয়ল যগম নিতয় কম কাণ্ড হয়নি। অতশাক নক যসিকম নক�ু কিতত চায় 
আমাতক দাবাি �ুঁটি বানিতয়? অ্াকচুয়ানল ওি এই অি্তাি কিাি ভনগেিা 
আমাি িা-পসন্দ। আমাি সতগে এভাতব যকউ কথা বতল িা। এতত আনম 
অপমানিত যবা্ কনি। আি আমাি কতয়কিি বন্ধুতক এই কািতণ ব্ক 
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কতিট�। কতলতিি নক�ু বন্ধুতক আমাি িীবি যথতক সনিতয় নদতয়ট�। কথা 
বনল িা। ওতদি িাতচ যিই আনম। কািণ... ওহ! যসসব মতি কিততও ভয় 
হয় আমাি। ওতদি আনম দুঃস্বপ্ন যদনখ। নকন্তু এই অতশাক আমাতক নিতয় 
কী িাতীয় যগম যখলতত চায় যি বাবা! এিাতক বুতঝ উিতত পািট� িা! 
িতক্ি গন্ধ কাতক বতল? আনম প্রায় অিািা মািুষতক নবশ্াস কতি ফাঁতদ 
পড়ট� িা যতা! আমাি প্রতশ্নি উত্তি নদল িা। কীতসি িতক্ি গতন্ধি কথা 
বলত� ও? 

“তুনম আমাতক নক ভয় পাছে?” অতশাক হাসল। হাসততই যদখলাম 
ওি দাঁততি যসটিং অদ্ভুত ্িতিি। নবিনবতি দাগ ভনত্ত য�াি য�াি দাঁততি 
দু’পাতশি অ্ানিম্াল টিথ দুতিা কুচকুতচ কাতলা। যেি িাস্ট কয়লাি িুকতিা 
নদতয় ততনি! এিা নক যকািও অসুখ? 

অতশাক হাসল, “ভতয়ি নক�ু যিই। ভয়িাতক ইগতিাি কতিা। আনম 
যতামাতক অিন্ যসৌভাতগ্ি সন্ধাি যদব। আমাি সতগে যগম যখলতত হতব। 
একমাস। তািপি তুনম যদতখা, ো চাইতব, তাইই যতামাি হাতত এতস োতব। 
বুঝতত যপতিত�া? ো চাও, টিক তাই। সব... সব পাতব তুনম। একবাি 
যগম যখলতত শুরু কতিা। তািপতি যদতখা।” অতশাক হাসল িা। দৃঢ় প্রনতজ্ঞ 
যচাখ যমতল আমাি যচাতখি নদতক তানকতয় িইল। 

“যতামাি হাতত কী এতসত�? ো চাও, তাই-ই নক পাও? যপতয়ত�া? 
কী যপতয়ত�া তুনম? আমাতক িািতত হতব। িা হতল যখলতত মিা পাব 
কী কতি?” 

“ইয়া। আনম এমি একিিতক বন্ধু টহতসতব যচতয়ট�লাম, যে আমাি 
সতগে যগম যখলতত পািতব। এি িি্ দিকাি ট�ল আমাি িাি হাততি 
সতগে তাি িাি হাততি নমল। আি পেশিন্ খুঁতি খুঁতি অবতশতষ যপতয়ট�। 
তুনমই হতল আমাি যসই বন্ধু। যগম যখলাি িি্ ততনি হও। যতামাি সতগে 
আমাি শািীনিক সাদৃশ্ িতয়ত�। এিা অস্বাভানবক ব্াপাি। তুনম যিটি? 
মতি যিতখা, একমাস ্তি যগমিা যখলতত পািতল তুনম হতব অিন্ শনক্ি 
অন্কািী। আি যবনশ প্রশ্ন কতি সময় িটি যকাতিা িা। যিটি... যস্টটি...” 

“নকন্তু এিা বতলা, তুনম যে যগম যগম কতি চতল� তখি যথতক, এিা 
কীতসি যগম? এমি অদ্ভুত শত্ত আত� এমি যগতমি কথা আনম যকাথাও 
শুনিনি।”


