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শুরুটা হয়েছিল ককায়না এক রছিিার...প্রথয়ে একটা দুয়টা কদাকানপাট,তারপর িাজার, তারপর কেন িাস,ধীয়র 
ধীয়র সেস্তটাই িন্ধ হয়ত শুরু করল।অয়নয়কর েয়তাই আোরও ছিশ্বাস ছিল কেছদন পর িযাপারটা এেছনই 
ছথছতয়ে যায়ি।ভাইরায়সর প্রয়কায়প সি িন্ধ হয়ে কেয়লও িুটি কনই পুছলশ ডাক্তার ও আোয়দর।েৃহিন্দী োনুয়ের 
ভরসা ছেছডো।প্রথে কেনীর ইয়লকেছনক ছেছডোয়ত আছে  েধযে কেনীর ছরয়পাটট ার।এখনও একই োইয়নয়ত কয 
ছিগুণ খাটয়ত হয়ে তার কারণ এই ভাইরাস,যা সারা পৃছথিীয়ক এক থািার তলাে দাাঁড় কছরয়েয়ি। 

এক্সকু্লছসভ ছকিুর কখাাঁয়জ িুটয়ত হয়ে চারছদক িরািয়রর েয়তাই।ক্রাইয়ের ছিটটা আছেই কছর এখন..ভাইরাস 
িাড়য়লও ক্রাইে কয়েছন ছকিুই। 

সাাংিাছদকয়দর েষ্ঠ ইছিয়ের অছতছরক্ত ছকিু থাকয়ল তাাঁরা হল কসাসট।যার যত ভায়লা কসাসট, কস তত ভায়লা 
সাাংিাছদক। 

খিয়রর জেয়ত ককায়না ছকিুই কন্সটযান্ট নে।য়যছদন ভায়লা খির পাওো যাে তখনই কেক ঘন্টার ছহয়রা কতা 
পর েুহুয়তট ই ছজয়রা,কারণ ছনতযনতুন খির ঘন্টাে ঘন্টাে কযেন ততরী হয়ে,িাছসও হয়ে ঘন্টাে 
ঘন্টাে।যথাসম্ভি কোপনীেতা করয়খ এখায়ন অনযয়দর োছড়য়ে চলাই দস্তুর । 

সেে কয খারাপ সিছদক কথয়কই।এখায়নও তার িাপ স্পষ্ট। ছি.আর কসন কলয়নর এইজােোটা করড লাইট 
এছরো। প্রয়তযকছদন হাজার খায়নক োনুয়ের ছভড় হে অন্তত।আজয়কর িছিটা অনযরকে,য়শে এয়সছিলাে িির 
পাাঁয়চক আয়ে,এখন জােোটার কখাল নলয়চ পায়েয়ি,য়োটা শহরটার েয়তাই। 

রাস্তাে রাস্তাে পুছলয়শর ছপয়কটিাং।ছডউটি অছিসারয়দর অয়নয়কই েুখ কচনা,তিুও আইকাডট  টা েলাে ঝুছলয়ে 
রাছখ,সাাংিাছদক হওোর সুিায়দ অিাধ েছতছিছধ আোর।পুছলয়শর সয়ে আোয়দর সম্পকট  করছসয়প্রাকাল। ওরা 
আোয়দর টিপ কদে আেরা ছদই িুয়টজ,দু একটা িযছতক্রে,আকচাআকছচ কয হেনা তা নে,তয়ি সিটাই 
িযায়লন্স কয়র চলয়ত হে। 

নতুন ছকিু, ছক্রছস্প না ছদয়ল পািছলক খায়িনা,তাই এয়সছিলাে খিয়রর েন্ধ কপয়ে।খির ছিল এখায়ন,ছডলায়রর 
েদয়ত ছির করশয়নও কারচুছপ হয়ে। 

আর তখনই পছরচে রোর সায়থ।রো পদিী জাছননা...নােটাও সছতয ছকনা জানার প্রয়োজনও কনই।তখনই 
োথাে আয়স খির ্টা কভায়রর কথা।য়সক্স ওোকট ারয়দর িযিসাে কয়রানার প্রভাি।এরকে ছকিুর একটা প্রাইে 
টাইয়ে যছদ ৩০ছেছনয়টরও স্লট পাওো যাে। 

ভািাোত্র কাজ। 

কথাে িয়ল পুছলশ ও সাাংিাছদয়কর রছিিার আর পছরিার িয়ল ছকিু থাকয়ত কনই।সছতয িলয়ত আছে 
িযায়চলর।পছরিার িলয়ত দুকােরার কিাট্ট ফ্ল্যাট ও োসোইয়নর কায়জর োছস,রান্না,ঘয়রর কায়জর পর িুরসত 
কপয়ল একআধটু োয়জট নছেছরও কস কয়র। 

অনয পাড়ার েয়তা এ পাড়ায়তও "পাড়াে ঢুকয়ল ঠযাাং কখাড়া কদি" কোয়ির স্বয়ঘাছেত দাদা আয়ি,কয়পটায়রট 
চাকুয়র কথয়ক িুয়টর কদাকানী সিার দাদা এরা।এয়দর কদখয়ল োিওোলা ধায়র োি কদে,থানার অছিসার 
কচোর এছেয়ে কদে,।যছদও এই দাদায়দর িাপ ঠাকুদট ার সায়থ আোর পছরচে আয়ি।তিুও কায়জর জনয 
কিায়টািয়ড়া সিার সায়থ ভাি করয়খ চলাই ছশয়খ এয়সছি এতিির। সাাংিাছদক টযােটার একটা আলাদা ওজন 
আয়ি,এিারও তার অনযথা হল না।সহয়জই রোর ঠিকুছজ হায়ত এয়স কেল। 

আছে তখন কসই দাদার ও দাদা। 

সুশ্রী শব্দটা আর রোর অিস্থান দুই ছিপরীত কেরুয়ত ,চড়া কেকায়পর আড়ায়ল েুয়খর দাে স্পষ্ট,উচু 
দাাঁত,োয়ের রঙ েেলার ছদয়কই।কায়জর সূয়ত্র আোয়ক কসানাোছি,হাড়কাটা েছল,য়চতলা,এেনছক কালনা 



কশওড়ািুছলর করড লাইট এছরোও চেয়ত হয়েয়ি,োনুেও কে ঘাাঁটিছন,সি খারায়পর েয়ধযও কযটা আোে অিাক 
করল রোর শান্ত অথচ কচাস্ত কথািাতট া ।লছি িাছজ,দলাদছল সি জােোে,কথাে কথাে িুঝয়ত পাছর রো 
এলাকারই কতেন এক কোষ্ঠীর কনত্রী কোয়ির,আর তখনই অছিয়সর কথা েয়ন এল,আয়ের কসই কখালায়েলা 
কায়জর পছরয়িশ, কনই একটা অদৃশয সাপ লুয়ডার কখলা চলয়ি। 

রোর িাছড়য়ত িয়স কথা হছেল,আকাশনীল রয়ঙর িাছড়টার এক অদু্ভত নাে নরক।ঘয়র কদওোয়ল একটা 
িাধায়না ছসনাছর,সস্তার কায়পটট, কিায়টা একটা ছিজ,টিছভ,রঙচটা আলোছর,য়সন্টার কটছিয়ল রাখা ছসয়নোর 
েযাোছজয়নর কভায়র এক উঠছত নাছেকার কখালায়েলা িছি। 

 পুরুে জায়তর ওপর রোর কয একটা ঘৃণা আয়ি কসটা স্পষ্ট না িলয়লও কথাে কসটা কতেন প্রেন্নও 
নে,তাহয়ল আোর সায়থ কথা িলার কারণ কী?আছে খিয়রর কলাক িয়ল?আোর অিশয এখন তাছেদ 
ছনয়জর। 

সন্ধযাে ছেজছেজ করা এই অঞ্চল এখন,ভাইরায়সর ভয়ে খা খা করয়ি।উপয়র ওঠার সেে কদখলাে িাাঁকা 
ছসছড়,অনয সেয়ে পা কিলা যােনা।শুনলাে করাজোর কয়েয়ি কহাছলর পর কথয়কই,এখন েয়ড় করাজ ৩০ জনও 
আয়স না।অথচ রোয়দর সাংখযা কনহাত কে না।রো এখন ছনয়জ কাজ না করয়লও ওর এই িাছড়টাে ও 
আয়শপায়শ কয কয়েকঘর কেয়ে থায়ক,তাাঁরা করায়জর একটা িাধা টাকা কদে রোয়ক,ধায়রর সম্পকট  এখায়ন 
চয়লনা।খয়েরয়দর েয়তা এখন ফ্ল্াইাং রাও আসা িন্ধ কয়র ছদয়েয়ি।য়যসি কেয়েরা এখায়ন পােটায়নন্ট না,োয়ঝেয়ধয 
আয়স কাস্টোর ছনয়ে,টাকার ছিছনেয়ে ঘর ভাড়া কনে তাাঁরা হল ফ্ল্াইাং।এয়দর অয়নয়কই শয়খর িয়শ খুচয়রা 
করাজোয়রর জনয আয়স,এয়দর অয়নয়কই ভদ্র পছরিায়রর।ভাইরায়সর ভয়ে সি িন্ধ থাকয়লও ছখয়দ িন্ধ কনই।তাই 
খয়েয়রর আশাে িয়স থায়ক অয়নয়কই কসয়জগুয়জ। 

কিরার সেে পয়কট কথয়ক দুয়টা পাাঁচশ টাকার কনাট এছেয়ে ছদ...আোে কদওো সেয়ের ছিছনেে োত্র িয়ল 

উয়ঠ আছস..না তাছকয়েও অিাক হওো রোর েুখ কদখয়ত পাছেলাে স্পষ্ট।। 

 

আোর ধারণা ভুল প্রোণ কয়র সাংক্রেণ িাড়ছিল ছদন ছদন,িাোযুদ্ধ চলছিল ক্রেশ।য়সইসায়থ কড়া হয়ে 
আসছিল আইন...আোর কদৌড়ঝাাঁপ ও চলছিল পাল্লা ছদয়ে। 

এরেয়ধয রোয়ক ভুছলছন,ছনেে কয়র না হয়লও সপ্তায়হ দুিার কযতাে।আোর  প্রথে িস িলয়তন সাাংিাছদক ততছর 
করা যােনা,সাাংিাছদকরা জন্মাে।ভায়লা সাাংিাছদক হওোর জনয কয গুণ েয়ন হেনা তা আোর েয়ধয 
আয়ি।য়চায়খর সােয়নই জছুনোররা কত ফ্ল্াছরশ করল,অথচ আছে িিয়রর পর িির একই জােোে ঘেছি। 

আোর অযাছিশন কনই,তাই িযস্ততাও কনই।অছিস আর ছিয়ের িাইয়র,এখন আোর নতুন ডাইয়েনশন রো। 

অনযরা যখন আোে প্ল্যান কভয়ি এছেয়ে যায়ে,ছনয়জর ছশকড় জছেয়ে িসায়নার জনয, আর আছে এখনও কসই 
রোয়তই আটয়ক। 

করাজ কয ওখায়ন খিয়রর জনয যাই তা নে,তয়ি আছে খির না খুাঁজয়লও খির আোয়ক খুাঁয়জ কনে 
ঠিকই।য়সছদন রোর পাড়াে ছেয়ে কদখলাে িাইট ছদয়ে কাউছন্সলর,আোয়দর চযায়নয়লর সুেন্তয়কও কদখলাে 
অয়নক চযায়নয়লর ছভয়ড়।আলু চাল,কােয়জর োস্ক,সািান ছিলায়ে।আসয়ল এই এলাকাে হাজার খায়নক িলস 
কভাটার আয়ি,য়িশীটাই কেয়ে,এয়দর কভাটটা একটা িড় িযাক্টর ,সােয়ন পুরসভা কভাট।তাই ককউ এখন এয়দর 
কতেন চটায়ত চােনা।েুখটা কতয়তা হয়ে কেল।হায়ত আনা কেলা কলিুর পযায়কট এছেয়ে ছদলাে রোয়ক,িলল 
আলু আনয়ত পারয়ত এই টাকাে আরও ছকিু, কায়জ ছদত। 

এই এলাকাে ছহন্দু েুসছলে দুই ঘয়ররই িাস।অিশয এখায়ন ভেরয়লাক,য়িায়টায়লাক,জাত ধয়েটর ককায়না তিাত 
থায়কনা,য়কউ আগ্রহও কদখােনা।এখায়ন ঢুকয়ল সি পছরচে একটাই-োাংসাশী প্রাণী।োাংয়সর স্বাদ সিাই 
কিায়ঝ।আর সম্পকট  িলয়ত ককিল টাকার। 



রো িলল একটা কথা ছিল...এই এলাকার কসক্সওোকট ার কদর ছনয়ে রো একটা সছেছতর েয়তা 
চালাে,ভািলাে িায়ের িযাপায়র ছকিু। 

কতয়তা েুখটা আরও কতয়তা লােল। 

অয়নয়কই ভায়ি সাাংিাছদকয়দর অয়নক গ্ল্যাোর,ক্ষেতা,জানায়শানার িৃত্ত অয়নক িড়,কথাটা পুয়রাপুছর ছেয়থয না 
হয়লও িাড়ািাছড় আয়ি ছকিুটা, অন্তত এই ছনেে সি সাাংিাছদকয়দর কক্ষয়ত্র প্রয়যাজয নে। কায়জর প্রছত প্রথে 
প্রথে ভায়লািাসা থাকয়লও এখন কযটা রয়েয়ি কসটা কেি দােিদ্ধতা। স্বয়ের জেত কথয়ক রুক্ষ িাস্তয়ি যখন 
পা পড়ল,তখন কথয়ক ককিল করাজই পরীক্ষা,পরীক্ষা ছনয়জয়ক প্রোয়ণর, চাপ এখন সহনীে হয়ে কেয়ি।একটা 
ছসোয়রট ধছরয়ে কােজটা খুললাে।একটা করছজছি কােজ।পুয়রাটা পয়ড় আছে চুপ কেয়র যাই।এই েছল িরাির 
এছেয়ে কেয়ল িাউোছর কঘরা জােোটার কথা জানতাে,ছকন্তু জানতাে না কসটার োলছকন এখন রো। 
আেতয়ন কনহাত েন্দ নে।োয়কট ট ভযালুও ভায়লাই। ঐ জােোটা এখন িায়রাোছর ছহন্দুয়দর দুেটাপূজা কথয়ক 
েুসছলে কদর পীয়রর কেলা সেয়ে সেয়ে পালা কয়র িয়স ওখায়নই।কছেউনাল হারয়োছনর আদশট পীঠস্থান যায়ক 
িয়ল।য়সৌজয়নয রো।ছসোয়রট টা টুসছক কেয়র কিছল জানলার িাইয়র। রোর ইয়ে িা অছনয়ের কচয়েও 
িযাপারটার সায়থ কয ধেট ছিশ্বাস জছড়য়ে কসটা কভয়ি চুপ কয়র রইলাে।িযাপারটা কয ঝড় তুলয়ি যয়থষ্ট 
কসটাে সয়ন্দহ কনই।রোর ইয়ে জােোটা হাসপাতায়লর জনয দান করার। 

এেন সেে রোয়ক আোর ভীেণ উদার েয়নর অথিা ছনিকই কিাকা েয়ন হল। 

এটা ঠিক এলাকাে ছহন্দু েুসছলে কভদায়ভদ না কদয়খই রো সিার জনয কয়র...এই দুছদট য়নও করয়ি ছনয়জই 
কদয়খছি।হাত পাতার সেয়ে ওর ধেট পছরচে ছনয়ে োথা ঘাোেনা ককউ,তয়ি ওর ছসদ্ধান্ত অয়নয়করই োথা 
িযাথার কারণ হয়ি ছনছিত আছে।কারণ সেয়ের সায়থ সায়থ ছহন্দু আরও কিশী কয়র ছহন্দু হয়েয়ি আর 
েুসছলে আরও কিশী েুসছলে হয়েয়ি।আোর হায়ত হাত রাখল রো, কচায়খ প্রশ্ন,যছদও িযাপারটা আোর সায়ধযর 

িাইয়র তিুও িললাে কচষ্টা করি আছে সাধযেয়তা। 

 

 

 

সেে ছদন ছদন খারাপ কথয়ক ছনকৃষ্টতর হছেল।লকডাউয়ন ছকছস্তয়ত কিয়ড়ই চলয়ি।রাস্তাে কিয়রায়ল োস্ক 
িাধযতােূলক।য়রােীর সাংখযা িাড়য়ি।আক্রান্ত ককিীে এক েন্ত্রীও,কানাঘুয়ো শুনলাে পছরছচত এক নাছেকাও 
আক্রান্ত।য়জলার সীোন্ত গুয়লা ছসল কয়র কদওো হয়েয়ি।কলকাতার িাইয়রও ককাোয়রন্টাইন কসন্টার ততছর 
হয়ে।প্রধানেন্ত্রী কথয়ক েুখযেন্ত্রী সিাই ভােয়ণ পাছিয়কর কোত্তা খাওো েয়নািল চাোর কচষ্টাে।দু জােোে 
ককাথাও োলপয়ত্রর োছড় রাস্তাে লুঠ কয়র কনওো হয়েয়ি,য়কাথাও আিার পুছলশ কক লক্ষয কয়র পাথর কিাড়া 
হয়েয়ি। 

করাজ অযায়রস্ট হয়ে অেছণত।য়কউ ককউ ত্রাণ পাঠায়ে,য়কউ ত্রাণ ছদয়ে হাছসেুয়খ কযায়েরাে কপাজ ছদয়ে।  

কভয়িছিলাে িযাপারটা ছথছতয়ে যায়ি ছকন্তু েহাোরী অছতোছরর রুপ ছনয়েয়ি।সাংক্রেয়ণ কেয়িছশ আক্রান্ত 
সিাই,য়কউ প্রতযক্ষ িা ককউ পয়রাক্ষ ভায়ি। 

একটা অদৃশয ছশকল কযন  েলাে কচয়প িসয়ি কচনা  শহরটার, ককেন কযন অয়চনা,অছস্থর হয়ে উঠয়ি ছদন।  

 

  ইয়ে থাকয়লও এই পছরছস্থছতয়ত রোর িযাপারটা এয়োেছন ছিয়শে।রোর সায়থ কদখাও হেছন ছকিুছদন।ছকন্তু 
সুয়যােটা এল ছকিুটা অযাছচতভায়িই। আয়ে যখন পছলটিকযাল ছিট করতাে কসইসেে ছকিু পছরছচছত হয়েছিল 
কয়েকজন েন্ত্রীর সয়ে। কথাে আয়ি পুছলয়শর কচায়খ খারাপ হওো যাে,প্রশাসয়নর কচায়খ কখয়নাই নে। 

এছদন নিায়ন্ন েুখযেন্ত্রীর ছিছিাং ছনয়ত ছেয়ে এক পছরছচয়তর োধযয়ে রোর িযাপারটা এয়োল ছকিুটা। 



হাসপাতাল ততরীর জনয কয জােোটা দান হয়ি,য়সটার জনয ছকিু প্রছসছডওয়রর েয়ধয ছদয়ে কযয়ত হয়ি।য়সইজনয 

কয়েকটা কােয়জ রোর সই আনয়ত কযয়ত হল &apos;নরয়ক&apos;। 

কদখলাে কয়েকজন কলাক ঘর কথয়ক কিছরয়ে কেল েুয়খ অয়সান্তয়ের িাপ স্পষ্ট। এয়দর কয়েকজনার েুখ 
ছচছন,এলাকার োতব্বর কোয়ির।য়োপন খির হাওোর কথয়কও দ্রুত িড়াে,িুঝলাে আোর সায়থ সায়থ 
হসছপটায়লর িযাপার ছনয়ে এরাও এছেয়েয়ি। আোয়দর সািয়জক্ট এক ছকন্তু লক্ষয আলাদা।একটা িাইচাপা আগুন 
আছে কটর পাই। 

রো আয়লাচনার োয়ধযয়ে সোধান কচয়েছিল,ছকন্তু ওয়দর আপছত্তয়ত সোধায়নর পথগুয়লা এয়কর পর এক িন্ধ 
হয়ে যায়ে। তাাঁর ছসদ্ধায়ন্ত নীরি এলাকাে শশ্মায়নর নীরিতা কিয়ে। 

এইধরয়নর কলাক সি জােোয়তই থায়ক,কায়জ হাত না িাড়ায়লও নাক েলায়ি ঠিকই। 

রোয়ক কদখলাে কয়েকছদয়নই কযন িেস কিয়ড়য়ি অয়নকটা,িুঝলাে ছভতয়র ছভতয়র ও অসুস্থ,একটা ভে হল 
হঠাৎ কয়রই,ছনয়জর জনয নাছক রোর জনয জাছন না।সইসািুদ ছেটিয়ে কনওোর পর উয়ঠ দাড়ায়ত রো 
িাছলয়শর নীচ কথয়ক একটা খাে এছেয়ে ছদল,ছভতয়র আোর কদওো কয়েকছদয়নর টাকাগুয়লা।রো িলল তুছে 
এই টাকা ছদয়ে আোর দরজা িন্ধ কছরয়েয়িা,ছকন্তু চারছদয়ক তাছকয়ে কদয়খা অজে োনুে,অজে দরজাে 
দরজাে অয়পক্ষাে...পারয়ি সিার দরজা িন্ধ করয়ত? 

সন্ধযার অন্ধকায়র চারপায়শর িাছড়গুয়লা ককেন ভূয়তর েয়তা দাাঁছড়য়ে আয়ি।িাইয়ক উঠয়ত হঠাৎ কচাখটা ঝাপসা 
হয়ে এল দীঘট ১২ িির পর...য়শে ককাঁ য়দছিলাে কযছদন েুখাছি কয়রছিলাে োয়ের। 

 

কচাখটা আিার ঝাপসা হয়ে এল আোর...  তয়ি এিার জল নে কধাোে,জােো কসই ছি.আর.য়সন কলন,এখন 
কশে রাত।আোর আশঙ্কা সছতয কয়র,নীরিতার পর ঝড় উঠল।আকাশ নীল রয়ঙর িাছড়টা এখন পুয়ড় কায়লা 
হয়ে কেয়ি।দেকল এয়স কপৌাঁিােছন এখনও।খিরটা কপয়েছিলাে এলাকার কযই কসাসট  কথয়ক িাছক ঘটনার 
আন্দাজও তার কায়িই কপয়ে কেছি । 

 এতক্ষয়ণ ছনিেই ,&apos;নরয়কর&apos; কলছলহান ছশখাে পুয়ড় িাই হয়ে কেয়ি রো। 

রো এখন সি ছহন্দু েুসছলে,সতী কিশযা,ভায়লা েন্দ সিছকিুর উয়বট ।সাংক্রেয়ণর ছশকার হয়ে কেল রো, এই 
সাংক্রেণ আছদ অনন্ত কায়লর,ধয়েটর সাংক্রেণ,যা আজও িয়ে চয়লয়ি ছশরাে ছশরাে...এয়দর োপা যােনা,এয়দর 
প্রছতকার কনই।ছকন্তু রোর েৃতুযর দাে কক কনয়ি ছহন্দু না েুসছলে? আোর জানা কনই। 

কাল্পছনক সিটশছক্তোন ওপরওোলা কিাঁয়চ রইল,আর রক্তোাংয়সর রোয়ক েরয়ত হল ....েরয়তই হত।সারভাইভাল 
অি দয ছিয়টস্ট... 
 

কধাোে ঝাপসা কচাখ েুয়ি আছে সি ছিেূঢ়তা কঝয়ড়, কিান কথয়ক অছিয়সর নিয়র ডাোল করলাে,আগুয়ন 
আগুয়ন িাছড়টা এখন নরক গুলজার। 

এই খিরটা কভার করয়তই হয়ি আোে...একদে এক্সকু্লছসভ।েয়ন েয়ন লাইনগুয়লা সাজায়ত সাজায়ত আছে, 
একজন সাাংিাছদক, হাটয়ত থাছক িাছড়টার ছদয়ক... 
সাংক্রাছেত আছেও। 


