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একিি লড়াইেের বযবেেদ
িিিদব েেনগপ

উিিি

েকন েে চিিিা েোােপর িেেয রাখল তা িনেেই োেন না উিিি। এই েে ও কাউেক না-বেল,  একা একা 
চেলেে েঙেলর,  পাহােড়র িদেক,  এিার িেেয েে েযাডেেঞার েেিা েেন আেরা িনখুতঁ হেে উঠল খািল 
পােের কলযােে। এখনও েেূি পাহাড় োিড়েে ওেঠিন। কিা আর বােে, োতিা। েবশ ঠানা ঠানা চারিদকিা। 
একিা েে-েে িো লােে উিিির। অনযিদন িা এতকেে তােক ঘুি েেেক তুেল েদে। আে েে িনেেই 
উেঠেে। িা-বাবা এখেনা ঘুেিােে। অেবা, হেেতা, এতকেে ঘুি েেেক উেঠ েের কাল রােতর িত দেেন 
িিেল িদ েখেত বেেেে। েবেরােনার আেে িদিদেক েদেখেে হােত একিা চকচেক কােেের িলােি ইংিরিে 
বই িনেে পেেি বারানাে, তার পের বাংেলার িপেেন োেের েোড়াে বেে োকেত। োক েে। িরক েে। 
হঁািেত  খুব  োল  লােে  উিিির।  এইখােন  েবড়ােত  আোর  িদন  েেেক  েতবার  োিড়েত  উেঠেে  েে, 
পেতযকবারই িেন হেেেে, হঁািেত পারেল অেনক োল হত। েোি েোি লাল েরুিকর িত নিুড় আর রাসার 
পােশর ঘােেোােপর উপর িদেে লািেেে লািেেে। িকন েুেোেই পােিন। িা আর িদিদ একদি হঁািেত পাের 
না। গিিেে েনওো িেনেের েঁােে আর পােের পাতাে েোড়ািলেত েেুলািা েদখেত খুব িো লােে উিিির। 

একিু একিু কের েঙল শর হেে। একিা িশকল রাসার আড়াআিড় েলাহার েখঁািাে িাঙােনা। ইেে হেল 
পাশ ঘুেরও োওো োে। লাে িদেে েপেরােলা উিিি। পার হেত িেেেই েচােখ পড়ল োদা আর বাদািি রেঙর 
ককুরুিােক। ককুুরিােক েত দ-িতন িদেন বহ বার েদেখেে উিিি। িবসুিও খাইেেেে। একবার আদরও করেত 
েেিেল। েেঙ েেঙ িা বেলেে োবান িদেে হাত েেুত। এখন ককুরুিােক অেনককে েের আদর কের। েকউ 
বারে করার েনই। োেব,  তার েেঙ েখন োেে, কুকুরিার একিা নাি েদওো উিচত। ‘েতার নাি িদলাি 
েোািে। েিদও েোািেেক েতার েচেে অেনক োল েদখেত।’

েোািেেক েপেে একিু েরো হে উিিির। েেত েে িঠকই। তবু একা একা পাহােড় েঙেল েেেত তার একিু 
েে করিেল। এখন আর েে একা নে। েে আর েোািে দেেন িিেল পাহােড়র িাোে দূেি  অিি োেব। 
কালেকর েেই অদুত েলাকিা েনযার পর বারানার িেঁিড়েত বেে তােক দেূেির েল কেরিেল। েলাকিার 
পরেন িেল একিা খািক েেঁড়া েেঁড়া হােপযান। আর িকেু না। েলাকিা এই পাহােড়র েঙেল বাঘ আর বুেনা 
হািত আর োলুেকর েল কেরিেল। তখন েেেকই উিিি িেন িেন েেেবেে এই রকি একা একা োওোর 
কো। শেু একিা বযাপােরই তার িন খারাপ েলেেেে। এই পাহােড় নািক েকােনা নদী েনই। নদী না-োকেল 
েযাডেেঞারেক েযাডেেঞার বেলই িেন হে না। একিা নদী োকেল কী োল হত। োকেে। কী আর করা 
োেব।

েঙল কিশ ঘন হেত োেক। দপােশর োেপালার ডালপাতাগেলা রাসার উপের এিেেে এেে িাোর উপর 
একিা একিানা ঘন চঁােদাো ৈতির কের। এখন েূেি উেঠ েেেে েেেষ উপের। তবু কেি িেন হেত োেক 
েেূেির েতে েেন কেি োেে। রঙও পালােে েঙেলর। আেে িেল হালকা লাল আর েবুে। কেি ঘন-
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েবুে,  খেেির-েবুে,  কাল-েবুে হেে োেে। রাসার দপােশ বড় বড় োেগেলার িেেযর োেোে আেে 
েোাপগেলা িেল হালকা আর েোি। এখন েেগেলা িানষু-পিাে উঁচু,  আর েদখেল িেন হে েেন তােদর 
িেেয িদেে এক ইিঞও এেোেনা োেব না। উিিির পাে পােশ পােশই হঁািেে এখন েোািে। েোািেরও োল 
লােেে। কুকুরেদর হঁািার েিে পা-েেলা আর ঘাড় নাড়ােনা েদেখই েবাোা োে তােদর োল লােেে িকনা। 
িােো িােো েোািে উিিিেক িপেেন েেেল েঘাড়ার েদৌেড়র িত লািেেে লািেেে এিেেে োেে। িেেে একিু 
িািি েশঁােক। েিেক দঁাড়াে। উিিির েেনয অেপকা কের। তার পর আবার হঁােি। উিিি পেেি েেেবিেল, 
েোািে তার িপেন িপেন এেেেে িবসুেির েলােে। িকন এখন েতা েদখেে এিিনেতই চেলেে। েকন োেে েক 
োেন? ককুরু িক িানুষ হঁািেলই তার েেঙ হঁােি?

দপােশর েঙেল পচরু লতা। বাোেন লতা হেল িািল তা িেেড় েদে। িকন এখােন েকউ েনই িেঁেড় েদওোর। 
এিন োেব োে েেেক োেে েিড়েে রেেেে েে িেেয িদেে েবােহে িশাও েেেত পারেব না। কালেকর েেই 
েলাকিা েে েব েনেদর কো বেলিেল তারা চেল কী কের এইেব লতাে আিেক না-িেেে, েেেব অবাক 
লােে উিিির। হঠাত িেন হে, েিদ েকােনা েন লাে িদেে তার োেে এেে পেড়, তাহেল েোািে কী করেব?

‘কী ের েোািে, কািেড় িদিব েতা? নািক, পােেরর আড়ােল িেেে কান উচঁু কের েদখিব, আিি িবিলেনে অে 
ব  িিসািরং বানিাকলে বেল তািড়েে িদিে িকনা?’

েোািে েকােনা োড়া েদে না। রাসার েতি বঁািচেে উিিির পােশ পােশ েদৌড়েত োেক। রাসাে কিশ খানা খন 
েতি বাড়েে। েিদও শকেনা। আর কী বঁাক। শেু বঁাক না েকাোও েকাোও উপর িদেক উেঠেে। েকাোও 
আবার একিু িনেচর িদেক েনেিেে। একিু কান লােে উিিির। অেনককে হঁািেে। িকন োিেত ইেে করেে 
না। োিেন একিা বঁাক। উিিি িঠক কের ওিা েপিরেেই বেেব একিু। গনগন কের োন োে উিিি। িেসার 
িিলেেড কী অদতু। কী অদুত অদুত োন েশখাে। েরািােের। িাদার েুিপিরের োেন না িনশেই। িকন, 
োইেত খুব োল লােে। এরকি একা একা। অল িেংে অে এেির কাইন িরিাইন িি অে ইউ। 

বঁাকিা েপিরেেই হঠাত েিেক দঁািড়েে োে উিিি। তার েেঙ েোািেও। োিেন একিা নদী। অেচ,  েবাই 

োেন, েেই িেিখির েোেের েলাকিাও বেলিেল, এই পাহােড় েকােনা নদী েনই। নদীর োরোর শিিাে কােন 
েেন তালা েলেে োেে। অেচ, এতকে েিরই পােিন।

েোিত

ঘুি েেেঙ োে েোিতর। অিনবিচনীে এক িিহিাে পূেি তার হদে-িন। েেচতন োেক েোিত। োেত তার 
ডান হাত বা ডান হােতর তেিনীর একিুও সান পিরবতিন না হে। এই োেব েেই অেিাঘ শিি েিঠক 
পেচষাে রত োরা,  েিঠক আগেহর েেঙ োেনাে োরা েচিষত,  তােদর োহােয কের,  ইিঙত কের,  িদক 
িনেদিশ কের েদে। এখনকার পদিত খুব েহে। তার েিিবেলর েোের েদা-পতীকাশীল িানিচি বার কের, 
তার েেেক িিিলেে েনওো,  ওই িদেক,  ওই পিরেপিকত েকান োেোে েমব। আপাতদৃিষেত িেন হেত 

পাের, এই পদিত েিিল। েিঠক েিাোন না-ও আেেত পাের। িকন, তা নে। পিত বারই এই োেব ইিঙত 
েপেেেে েোিত। এবং িেেে, েিঠক িকোর দারা একিু একিু কের চিরতােিতার, েিােকর িনকেি এেেেে। 
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েোর েখালার আেে োবোেন একবার চার িদেক দিৃষপাত কের েোিত। েকউ েেেে আেে িকনা। না, েকউ 
েেেে েনই। েকউ েেেে োেক না এখােন। োির োির েিিবেল িাো োঁুিকেে পেতযেক একিা আরােির ঘুেি 
িলপ। োেত ঘুেির বযাঘাত না-হে, েেই েনয োনলার কঁােচ কােে লাোেনা হেেেে। তােত েুেলা েেি েেি 
আেলা  আো  অেমব  হেে  দঁািড়েেেে।  এোড়া  রেেেে  োনলার  োিেন  সূপাকৃিত  োইল।  পেতযকিা 
নােিরেকর েমেকি েরকােরর জাতবয েিস তেয। আেেও তারা ,  েোিতরা ঘুেিাত। িকন,  িােো িােো 
অেুিবো েিৃষ েকােনা অিত-বযগ িানুষ। েরকাির অিেেের িকোকেিির িনরাপতার েচৌহিির িেতর এই 
অিেেিা েুি হওোর পর েেেক েে িবঘও চেল িেেেেে। েবাই েেীর ঘুেি। একা েোিত েেেে।

এই োেব পেতযক বার েে োহােয পাে। োহােয পাে কিশ তার িনরলে োেনােক েেল কের তুলবার। 
পাওো তার েঙত। এই োেনার েনয কী েে কেরিন। িবেে কেরিন েোিত। তার েনান সী পিরবার তার 
োেনাে বযাঘাত করেত পারত। আর, এক েন সীর কাে েেেক ো পাওো োে, অেনক েুচার োেব তা েে 
পাে োিুেুরর কাে েেেক। েেই লিলতকলািবিেেত োুিুর অেনক েবিশ পারদশিী হেে উেঠেে তার েীিবকার 
পেোেেন। েেিন হে। একিা েপশাদারী দকতা। একিা েপশাদারী দিৃষেঙী। তার পাড়াে তার অিেেে 
েকােনা োিািেক িকোকলােপ অংশ না িনেে িনেে িনেের োেনার েনয েিে েংগহ কেরেে। তােত কি 
িবদেপর েমুখীন হেিন েোিত। েে েব েে েহয কেরেে। োেেনািচত ৈসেেি। আর, একিু একিু কের েে 
েিােকর কােে েপঁৌেেেে। েেখােন েপঁৌেেল েব িকেু েিস িকেু এেে োেব তার িুেঠার িেেয। চার পােশর 
িানুষগেলা তখন িৃিতকার কীেির িত োকেব তার পােের তলাে। েিস ৈবেব িবলাে েব কিতা েব িকেু 
তার হােত। 

আর েদির করা িঠক নে। পিত িহুেূতি েিে েপিরেে োেে। পিরেপিকতিােক সরেে আনার েনয েোিতেক 
েকােনা েচষা করেত হে না। েেন সষ েদখেত পােে – দপােশ েঙল – ঘন েঙল – িেেযর পেিা িদেে 
একিি িকেশারী চেলেে। িকপ হােত িানিচেির পাতা ওলিাে েোিত। 

দেি

আে োরা িদন খািল অদুত ঘিনা ঘিেে। পেি হল ওই নদীিা। েবাই োেন,  ওখােন েকােনা নদী েনই। 
তাহেল,  এল েকােেেক?  তার পেরও আেরা আশেি কো,  নদীিা পার হওো। ো েোাত। উিিি  েে েপেে 
িেেেিেল। িকন েত কােে েেেত লােল, েদখল, একিা কের পাের েেন েিেেে উঠেে েেলর িেেয। দূর 
েেেক  একিুও  েদখা  োেিন।  িকন,  কােে  এেে  েদখল,  পাে  একিানা  একিা  িিে।  েল  েেেে  েেই 
পােরগেলার িনচ িদেে। উিিির িেন হল, েেন, েিােেেের িত বযাপার এিা। েরড িে দোে হেে িেেয ডাঙা 
িদেে িদল তােক। তেব এখােন হেত পােরগেলা আেে েেেকই িেল। দূর েেেক েবাোা োেিন। 

আর এখন উিিির িেন হেে, তার ইোপূরে করার েেনয েকউ বেে আেে এখােন। েেই তার িেন হেে, 
েোািে েকাোে েেল, অিিন েলে নাড়েত নাড়েত েকােনা একিা োেির আড়াল েেেক েবিরেে আেেে েোািে। 
এত বড় বড় ঘাে েদেখ েেই েে োবল, বুিো আর দেেির উপের ওঠা হেব না, েেঙ েেঙ েদখল, িেঁিড়েত 
েকােনা ঘাে েনই।
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উিিি আর েোািে দেেন ঘুের েবড়াে দেেির িেেয। ইতসত। দেেির িেয অেনক ঘর। ঘেরর িেেয িেেয ঘর। 
েিেোর োিল েেেক েদওোল েেেক আোো েবিরেেেে। এক োেোে একিা বড় লমা পােেরর েবিদ। 
উিিির িেন হে,  এখানিাে রাো বেত। রাোেক েেন েে েদখেত পােে। রাো,  িনী,  েেনাপিত,  রানী। 
েবাই। েকােল না-বেল েে েবিরেেেে। িেের িেেে পচুর বকিুন েখেত হেব। তবু েে এরকি করেত রািে, 
এই রকি দেেি আেেত পারেল।

িেিঁড় িদেে উপের োে উিিি  আর েোািে। িবরাি োদ। তার চার িদেক উঁচু  পঁািচল। পঁািচেলর এক এক 
োেোে েোি েোি অংশ কািা। িপেেনর িদেক েচাখ পেড় উিিির। এক োেোে একিা েখালা দরোর িত 
অংশ। তার েোড়ার েেেক একিা েেত পােেরর সযাব এিেেে িেেেেে বাতােে। উিিির খুব ইেে কের ওই 
সযােবর উপের িেেে দঁাড়ােত। আবার েেও কের। েিদ পেড় োে এত উপর েেেক। িকেকুে ইতসত কের 
উিিি দপােশর েদওোল আঁকেড় সযােবর উপর িেেে দঁাড়াে। এখান েেেক আেরা িতনেি পাহাড় েদখা োেে। 
েবুেের িেেয েেন নীল পাহাড়গেলা। এখানিাে দঁািড়েে িেন হেে, েেন েে েকােনা েিে দূর েেেক আো 
েঘাড়েওোর ৈেনযদল েদখেত পােব ও। তােদর হােত লমা লমা বশিা। িখু ঢাকা বেিি। বশিার োেে একিা 
পতাকা। তােত একিা িেংেহর েিব আঁকা। তার পরই তার িেন হে,  তা কী কের হেব?  েেিা েতা েে 
কেুেেডর েিবেত েদেখেে। িরচাডি  িদ লােনহািি।  েেিা এখােন আেেব কী কের?  তার পােশ,  পা আর 
েদওোেলর েঁাক িদেে িুখ বাড়াে েোািে। উিিি  েদখেতই োেক। এই েখালা  েদওোেলর িেতরিা আর 
বাইেরিা কী েীষে আলাদা। 

হঠাত েোািের িদেক নের পড়াে েেচতন হে উিিি। কান খাড়া কের িঠক িনেচ, দেেির বাইেরর দরোর িদেক 

তািকেে আেে েোািে। োল কের তািকেে উিিিও েদখেত পাে, একিা োো। েলাকিােক েদখা োে না। িকন 
িসর তার োোিা। দরোর োিেনর েখালা োেোে। 

িিিদব

িিিদব েোনক েবকার। এরকি উদযি ো েে এই িহুেূতি  িনেের িেতর েির পােে তার েীবেন আেে 
কখেনা আেেিন। এিিনেত তার েীবনোিা খুব েরল। েকালেবলা ঘুি োিঙেে েদওোর েচঁচােিিচর পর েে 
বযাে হােত কের বাোের োে। বাোর েেেক পেো েিের েে োরা িদেনর চা ও িবিড়র েংসান কের। বািড় 
েেরার পেে, রতনদার েদাকােন চা খাে। েখেে একিা িবিড় েিরেে, হঁািেত হঁািেত বািড় আেে। এেে ঘুিিেে 
পেড়। ঘুি েেেক উেঠ দপুেরর খাবার খাে। েখেে উেঠ একিা িবিড়। তার পর দপুেরর ঘুি। ঘুি েেেক উেঠ 
েের রতেনর েদাকােনর চা। িবিড়। আডা। তারপর, বািড় িেের চাকিরর দরখাস েলখা। তারপর রািতেরর 
খাওো। তারপর েের ঘুি। আর ঘুি িােনই সপ। হঁযা। সপ। এই সপই তােক আে এই উদযি িদেেেে। 

এত িদন েের,  েরাে ঘনার পর ঘনা সপ েদখেে িিিদব। েেই পেতযকিা সপ একিা েলাকেক িনেে।  
েলাকিা পিতিদন িদেনর পর িদন নানা োেোে নানা েিেে িনরবিেন োেব েেই বীেতে কােিা কের 
চেলেে। পেতযকিা সপ েদেখ উেঠ অেহাে উেদলতার িেেয িনেের হাত কািেড়েে িিিদব। েেই িকেশারী 
বাচা েিেেগেলার িখু তােক তীি েনো িদেেেে। িকন, কী করেব েে? কী কের োনেত পারেব েলাকিা েক, 
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েকাোে োেক?  অপিরিচত েকােনা েলাক েদখেলই খুঁিিেে খুিঁিেে নের করেে। েেই ঘৃেয িানষুিার েেঙ 
েকােনা িিল েনই। েকন কর েলাকিা ওরকি – তনোেনা? তনোেনা িনশেই। িকন কী েেনয? 

আে, এত িদন পের, আেেকর সেপর োেোিােক েে িচনেত েপেরেে। েবতলার অেোরেয। তােক িেেে 
েপঁৌেেতই হেব। েিদ ততকেে তার েেই বীেতে বযাপারিা হেে িেেে োেক,  তেব,  ঘিনার েিূ েের ও 
এেোেব। খুন কের েেলেব েলাকিােক। করেবই। িকেুই কের না েে। একিা িকেু করা খুব দরকার। একিা 
খুন। 

তিুুল িকপতার িেতর িনেের িেেয একিা নতুন িিিদবেক েেেে উঠেত েদেখ িিিদব। 

েল

োঙােচারা পােের ৈতির পাহােড়র ো েবেে িেিঁড়িাে বারবার পা েেেক োে। তবু িবদযত  েবেে ওেঠ িিিদব। 

তােক েপঁৌেেতই হেব। এইিাি েে দেেির িাোে একিা েচৌেকা েেেির িেেয দণােিান অবসাে েিেেিােক 
েদখেত েপেেেে। েদখা িািই িচনেত েপেরেে। েেই েলাকিার নবতি িশকার। সেপও এই োেবই হেেিেল। 
েলাকিা এখন দেেির িেেয ঢুেকেে। এরপরই – । দঁােত দঁাত বেে োে িিিদেবর। েশষ কেেকিা িেঁিড় উনুখ 
অৈেেেি আর িহংো দৃঢ়তাে িিিদব পাে বনয িচতার িত লাে িদেে পার হে। দেেির িেেয েঢােক। আবার 
িেিঁড়। হঁাোেত হঁাোেত েদৌড়ে িিিদব। তােক েপঁৌেেতই হেব। োেদর দরোে েপঁৌেেই একই েেঙ েেই 
েলাকিা আর েিেেিােক েদখেত পাে। েিেেিা েেে িপিেেে িেেে োেদর েশষ েীিাে দঁািড়েেেে। তার 
িপেেন আর িনেচ আকাশ। েিেেিার আর েলাকিার িেেয এখন একিাই বাো। একিা োদা-বাদািি রেঙর 
ককুরু। তার িবসতৃ িুেখর োরােলা দঁােত,  গিঁড় েিের োকা অবসােন আর চাপা েরর আওোেে একিা  
িহংোতা। 

শরীেরর েিস শিি একিিত কের একিা লাে িদেত িেেেও িিিদব েিেক োে। েিেেিা চিেক েেেলই 
পেড় েেেত পাের। তাহেলই ওই নে দশ বেেরর েকািল েদহিা একিা রিিাংেের অপিরিচত তাল। 

িশকারী বােঘর িত িনঃশি করূ পদেঞাের একিু একিু কের েলাকিার িদেক এেোে িিিদব। 

েহো উিিির দিৃষ অনুেরে কের িপেন িেের তাকাে েোিত। 

েোিত এবং িিিদব দেেনই সিমত হেে োে। োিেনর এই েলাকিােক িিিদব োরা েীবন পিতিা িদন 
েদেখেে। েখন েে আেনার োিেন েেেে। েোিতও তাই। উিিিও িবিসত হেে পেড় – এরা দেন েলাক না 
একই েলাক? 

িবজাপন

আেেল এিা েকােনা েল নে। িবহার িুিরেেির একিা িবজাপন। েবতলা অেোরেয আর ওই দেিিােক 
িনেে। আপনারা  েিদ এিােক িনেে েল িহোেব অগের হেত চান ,  তা হেল,  আপনােদর িূলত চারেি 
োেোে নের রাখেত হেব :
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(১)  েোিত িক েশষ অিি তার কােিা  করেত েপেরিেল?  কী  কাে?  তখন ককুরুিা  িক তােক পরুেনা 
পিতশিত অনুোেী কািেড়িেল? 

(২)  িিিদব িক েোিতেক আিকােত েপেরিেল?  েিদ েপের োেক,  তেব,  কার িত কের – িেলেেসার 
সযােলান না অিিতাে বচন, নািক েমূেি অনয েকউ? 

(৩) িিিদব আর েোিত দেেন িক আেদৌ আলাদা েলাক? 

(৪) েোিত েিদ েব বাো িবঘ অিতকি কের কােিা করেত েপের োেক, তাহেল তােক েশষ অিি পুিলেশ 
েেরিেল িক?

চতুেি পশিােক িনেে আপনােদর একিু েবিশ োবোনী হেত হেব, কারে, িেন রাখেবন, এিা িবহার পিুলশ। 

** ‘বােরািাে’, এিপল, ১৯৮৮ **
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