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কাল া বিদ্যুৎ  

  

[ রহস্য নাট্য ] 

  

পার্বত্য দেশ। অরণ্য। গাছেছের অশ্রান্ত মমবর ধ্বনন, ননঝছরর ঝরঝর জলত্ান এর্ং মাছঝ 

মাছঝ দু-নত্ন রকম পানির স্াড়া দেছস্ আস্ছে। 

  

একিানন ডাকর্াংছলা দেিা যাছে। 

  

অনময় দস্ন, ত্াাঁর স্ত্রী লনত্কা দস্ন ও ত্াছের র্ন্ধু কনর্ স্রল রায় ধীছর ধীছর ডাকর্াংছলার 

নেছক অগ্রস্র হছেন। 

  

স্ূযব অস্তগত্, একটু্ পছরই স্ন্ধযা হছর্। 

  

  
  

স্রল। অনময়, এত্ক্ষণ্ পছর দর্াধহয় দুেবাছগযর ধাক্কা স্ামলার্ার একট্া উপায় হল। এই 

েযাছিা, আমরা ডাকর্াংছলার কাছে এছস্ পছড়নে! 

  

লনত্কা। (উচ্ছ্বনস্ত্ কছে) আহা, জায়গানট্ কী চমত্তার! 

  

অনময়। হযাাঁ লনত্কা, নযনন এিাছন র্াংছলার জছনয স্থান ননর্বাচন কছরছেন, নত্নন আর 

আমাছের স্রল ননশ্চয়ই একজাছত্র মনুষ্য। 

  

স্রল। অর্বাৎ? 

  

অনময়। অর্বাৎ নত্ননও দত্ামার মছত্াই কনর্। 
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লনত্কা। ওনেছক পাহাছড়র-পর-পাহাছড়র নস্থর ত্রঙ্গমালা, ত্াছের দকাছল দকাছল দুলছে। 

ঘন র্ছনর নিগ্ধ শযামলত্া, আর ওই স্র্ুছজর ওপছর ঝকমছক জনরর পাছড়র মত্ন 

দেিাছে। দোট্ট ঝরনানট্ছক! আমার আর এিন এিান দর্ছক দযছত্ ইছে করছে না! 

  

অনময়। ওট্া র্লা র্াহুলয। কারণ্, ইো করছলও আজ ত্ুনম এিান দর্ছক দযছত্ পারছর্। 

র্ছনর পছর্ আমাছের েগ্নচ্র  দমাট্র হছয ছে ননছশ্চ্ট,, কাছজই আজ রাছে  ওই র্াংছলার 

জঠছর প্রছর্শ করা োড়া আমাছের আর দকানও উপায়ই দনই। 

  

লনত্কা। ত্া জানন দগা, জানন। নকন্তু দমাট্রিানা দেছেছে র্ছল এিন আর আমার দকানও 

দুুঃিই হছে না। 

  

অনময়। ত্ার মাছন? 

  

লনত্কা। দত্ামার দমাট্র অচল না হছল দত্া আজ এমন অপরূ্ব দশাোর হাছট্ রানে র্াস্ 

করছত্ পারত্ুম না! 

  

অনময়। লনত্কা, দত্ামার কার্য-র্যানধ দেিনে স্রছলরও দচছয  মারাত্মক!  

  

স্রল। অনময়, ত্ুনম অকারছণ্ই র্ারর্ার আমাছক ননছয  ট্ানাট্ানন করে। কারণ্ আনম 

লনত্কা দের্ীর মত্ স্মর্বন কনর না। আমার কার্য-রাজয হছে স্ম্পূণ্ব ননরাপে। দপট্ েছর 

দিছয  আরাছম দস্াফায় র্ছস্ র্া নর্োনায় শুছয  কনর্ত্ায় প্রকনৃত্ র্ণ্বনা পাঠ করা যায় 

নননশ্চন্ত প্রাছণ্। নকন্তু এই েয়ার্হ নর্জন জঙ্গছল শূনযউেছর রাত্ কাট্াছত্ হছর্ শুছন আমার 

মছন একটু্ও আনন্দ হছে না। 

  

লনত্কা। আপনার কর্াগুছলা অকনর্র মত্ন হল স্রলর্ার্ু! একটু্ পছরই চাাঁে উঠছর্, ত্িন 

ত্ার রুছপানল রূছপর স্বছে এক রাছত্র উপর্াস্ছক ত্ুে র্ছল মছন হছর্। 

  

স্রল। উপর্াস্ছক ত্ুে োর্র্, এত্ র্ছড়া ননছর্বাধ কনর্ আনম নই। 
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লনত্কা। কনর্মশাই, এত্ স্হছজ হাল োড়ছেন দকন? এট্া যিন ডাকর্াংছলা, ত্িন 

দকানও আছয়াজনই নক এিাছন হছত্ পাছর না? 

  

স্রল। ননজবন র্ছনর এরকম স্র্ ডাকর্াংছলার র্যর্স্থা আনম জানন। আছগ র্াকছত্ ির্র 

না নেছল এিাছন যা েক্ষণ্ করছত্ হয় ত্ার নাম হছে নর্শুদ্ধ র্ায়ু।  

  

অনময়। েযাছিা স্রল, র্াংছলার র্ারান্দা দর্ছক একনট্ দলাক আমাছের লক্ষ করছে। 

  

স্রল। হু, দলাকনট্ছক স্রকানর কমবচারী র্ছলই মছন হছে। অনময়। আছর, আছর, ওাঁছক 

দয আনম নচনন। নম. েত্ত, স্ুপানরছেছেে অফ পুনলশ। 

  

স্রল। উননও দত্ামাছক নচনছত্ দপছরছেন। ওই েযাছিা, ত্াড়াত্ানড় এনেছক এনগছয  

আস্ছেন। 

  

অনময়। হযাছলা েত্তস্াছহর্, আপনন এিাছন র্নর্াস্ী দকন? নমস্কার। 

  

নম. েত্ত। নমস্কার, নমস্কার! আনমও আপনাছক নঠক ওই প্রশ্নই করছত্ পানর। 

  

অনময়। আমার দমাট্ছরর একিানা চাকা গানড়ছক ত্যাগ কছর নেীর জছল ঝাপ দিছয ছে। 

ড্রাইোর ত্াছক উদ্ধার করর্ার দচ্ট,ায় আছে, আর আমরা এছস্নে আশ্রছয র স্ন্ধাছন। 

  

েত্ত। স্ছঙ্গ শ্রীমত্ী দস্ন র্ুনঝ? 

  

অনময়। হযাাঁ আর উনন হছেন আমাছের র্ন্ধু, অনত্-আধুননক ধাাঁধা-প্রছণ্ত্া স্রল রায়। 

  

েত্ত। ধাাঁধা-প্রছণ্ত্া? 

  

অনময়। অর্বাৎ েদ্রত্ার িানত্ছর যাছক কনর্ র্ছল ডাকা হয়। আমার মছত্, কনর্ত্া মাে ই 

ধাাঁধা োড়া আর নকেুই নয়। 
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 হেলেন্দ্রকয োর রায়  ।  কাল া বিদ্যুৎ  

 4 

www.bengaliebook.com 
 

 

স্রল। নম. েত্ত, আপনন ননশ্চয়ই জাছনন দয আমার র্ন্ধুনট্র দপশা হছে কন্ট্রাকট্ানর করা? 

নকন্তু আজ দেিনে উনন হঠাৎ কার্য স্মাছলাচক হওয়ার দচ্ট,া করছেন।  র্াংলা 

কার্যজগছত্র নর্পে আস্ন্ন! 

  

েত্ত। কার্যজগছত্র নর্পছের কর্া ননছয  এিন আমার মার্া ঘামার্ার স্ময় দনই। এিাছন 

এছস্ একট্া জরুনর মামলা ননছয  োরী জনড়ছয  পছড়নে। 

  

অনময়। এই নর্জন অরছণ্য জরুনর মামলা! কীছস্র মামলা? 

  

েত্ত। মামলাট্া দয কীছস্র, এিনও ত্া স্প্ট, দর্াঝা যাছে না। ত্ছর্ র্ড়ই রহস্যময় 

র্যাপার। পছর শুনছর্ন। আজ দত্া আপনারা এইিাছনই আছেন? 

  

স্রল। অর্শয যনে স্থানাোর্ না হয়— 

  

অনময়। স্থানাোর্ হছলও আমাছের র্াকছত্ হছর্। স্ামছন রানে , স্ছঙ্গ মনহলা, গেীর 

অরণ্য। ত্ানড়ছয  নেছলও দযছত্ পারর্ না। 

  

েত্ত। (ছহছস্) দস্ েয় দনই। নমছস্স্ দস্ন, আপনাছক অত্যন্ত শ্রান্ত দেিাছে, র্াংছলার 

দেত্ছর নগছয  আপনন একটু্ নর্শ্রাম করুন, আমার র্ার্ুনচব এিনই চা তত্নর কছর দেছর্। 

  

স্রল। নম. েত্ত, আপনন আমার মৃত্ছেছহ জীর্ন স্ঞ্চার করছলন। আপনার র্ার্ুনচব যিন 

আছে ত্িন ননশ্চয়ই এিাছন েীয়ত্াম েুজযত্াম-এর অোর্ হছর্ না! হযা লনত্কা দের্ী, 

এত্ক্ষণ্ পছর আমার মছন হছে, আপনার কর্া স্ত্য র্ছট্! এিানকার প্রাকনৃত্ক দস্্ন্দযব 

চমৎকার! 

  

লনত্কা। (হাস্য কছর) র্ার্ুনচবর নাছমই কনর্র্ছরর দস্্ন্দযবছর্াধ জাগ্রত্ হছয  উঠল নানক? 

আো, ত্ত্ক্ষণ্ আপনন চপ-কাট্ছলছট্র স্বে দেিছত্ দেিছত্ প্রকনৃত্ছক উপছোগ করুন, 

আনম জামা-কাপড় র্েছল আনস্। 
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(প্রস্থান) 

  

েত্ত। স্রলর্ার্ু, আপনার দস্্ন্দযবছর্াধছক আনম এইর্াছর দুুঃি নেছত্ চাই। 

  

স্রল। ত্ার মাছন? আপনার র্ার্ুনচবর োণ্ডাছর নক অন্নাোর্ হছয ছে? 

  

েত্ত। ত্া নয়। নকন্তু আপনন দযিাছন প্রাকৃনত্ক দস্্ন্দযব দেিছেন, আনম দস্িাছন দেিনে 

দকর্ল অপ্রাকৃনত্ক নর্েীনষ্কা। 

  

স্রল। নর্েীনষ্কা? 

  

েত্ত। হযাাঁ, োরুণ্ নর্েীনষ্কা। দস্ই কর্া র্লর্ র্ছলই নমছস্স্ দস্নছক দেত্ছর পানঠছয  

নেলমু। আপনারা আজ রানে র্াস্ করছত্ এছস্ছেন মৃত্ুযপুরীর মছধয! 

  

অনময়। কী র্লছেন েত্তস্াছয র্! 

  

েত্ত। অত্ুযনি করনে না। মাস্িাছনক আছগ স্রকানর কাছজ ইনিননয়ার কমুুে নমে  এই 

র্াংছলায় এক রাত্ র্াস্ করছত্ আছস্ন। পরনেন স্কাছল অছনক দর্লাছত্ও ত্ার ঘুম 

োছেনন দেছি স্কছল েরজা দেছে ঘছর দ াছক। নর্োনা িানল, ঘছরর স্মস্ত েরজা-জানলা 

র্ন্ধ, নকন্তু কমুুের্ার্ু অেৃশয! র্াংছলার স্র্বে , আশপাছশর স্মস্ত জঙ্গল পাহাড় ত্ন্নত্ন্ন 

কছর দিাাঁজা হছয ছে, নকন্তু আজ পযবন্ত কমুুের্ার্ুর দকানও নচহ্নই আর পাওয়া যায়নন। 

  

অনময়। কী স্র্বনাশ! 

  

েত্ত। ত্ার এক হপ্তা পছর র্াংছলার দেত্র দর্ছক অেৃশয হছয ছে এক চাকর। নঠক একই 

র্যাপার। দস্-ও কপছূরর মত্ন শূছনয নমনলছয  দগছে র্দ্ধ-দ্বার ঘছরর দেত্র দর্ছক। র্যাপার 

দেছি র্াংছলার র্ানক চাকররা েছয  েলছর্াঁছধ পানলছয  নগছয ছে—ত্াছের ধারণ্া, এস্র্ 

দে্নত্ক কাণ্ড! 
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অনময়। ত্াছের ধারণ্া হয়ছত্া েুল নয় েত্তস্াছহর্! েত্ত। আপনারাও েূত্ মাছনন? স্রল। 

নেছনর দর্লায় নয়, রাত্ হছলই আমরা েূত্ মানন। 

  

েত্ত। নকন্তু পুনলছশর আইছন েূছত্র অনস্তত্ব দনই। দস্ োছরাগার এলাকায় এই র্াংছলা, 

দগল হপ্তায় নত্নন এছস্নেছলন এিাছন ত্োরক করছত্। নকন্তু নত্ননও আর র্ানায় নফছর 

যাননন। 

  

স্রল ও অনময়। (একস্ছঙ্গ) আাঁুঃ, র্ছলন কী? 

  

েত্ত। হযাাঁ। োছরাগা স্মস্ত েরজা-জানলা ননছজ দেত্র দর্ছক র্ন্ধ কছর শুছয নেছলন। র্াইছর 

ঘছরর েরজার কাছে পাহারায় ননযুি নেল দুজন দচ্নকোর। নকন্তু স্কাছল দর্লা েশট্ার 

স্ময়ও োছরাগার ঘুম োেল না দেছি েরজা দেছে দফলা হয়। শূনয িাট্, স্র্।  

  

জানলা দেত্র দর্ছক র্ন্ধ, নকন্তু োছরাগা অেৃশয! 

  

অনময়। দচ্নকোররা রাছে  দকানও শব্দ-ট্ব্দও দশাছননন? 

  

েত্ত। িানল একর্ার ত্াছের কাছন নগছয নেল, ঘছরর দেত্ছর িাট্িানা মড়মড় কছর 

উছঠনেল, আর নকেু নয়। 

  

অনময়। ত্াহছল ননশ্চয় এস্র্ দে্নত্ক কাণ্ড! 

  

েত্ত। ত্ছকবর অনুছরাছধ আপনার কর্া না হয় স্বীকারই করলমু। েূত্রা দযন অশরীরী, 

ত্াছের োয়া-ছেহ না হয় দেওয়াল র্া েরজা-জানলার পাল্লা দেে কছর ঘছরর দেত্ছর 

 ুকছত্ পাছর নকন্তু দয নত্নজন মানুষ্ অন্তনহবত্ হছয ছে, ত্ারা দত্া আর স্ূ্ষ্ম  দেছহর 

অনধকারী নয়? ত্াছের দেহ দকমন কছর র্াত্াছস্ নমনলছয  দগল? আর এমনোছর্ একজন 

ইনিননয়ার, একজন চাকর আর একজন োছরায়াছনর দেহ হরণ্ কছর দকানও ননম্নশছশ্রনণ্র 

দপ্রত্াত্মারও এত্ট্ুকু লাে হছর্ না। ওই নত্নজন মানুছষ্র কী হল? দকউ দয ত্াছের হত্যা 

কছরছে, ঘছরর মছধয এমন দকানও নচহ্নই পাওয়া যায়নন। এিানকার জঙ্গছল র্াঘ-োলুক 
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আছে র্ছট্, নকন্তু ত্ারা দত্া দেওয়াল দেে কছর ঘছর  ুকছত্ পাছর না! কুমুের্ার্ু আর 

োছরাগার্ার্ুর গাছয র জামা আর পাছয র জুছত্াও পাওয়া দগছে ঘছরর মছধয। িানল গাছয  

িানল পাছয  ত্ারা। দকার্াও দযছত্ পাছরন না। এই অদু্ভত্ স্মস্যা স্মাধান করর্ার জছনযই 

আজ পাাঁচ নেন ধছর আনম এিাছন র্াস্ করনে, এইর্াছর হয়ছত্া আমাছকই অেৃশয হছত্ 

হছর্! 

  

স্রল। নম. েত্ত, নম. েত্ত! আপনার র্ার্ুনচব যনে পৃনর্র্ীর মছধয স্র্বছশ্রষ্ঠ হয়, ত্াহছলও ত্ার 

হাছত্র রান্না িাওয়ার জছনয আমার আর একটু্ও দলাে দনই। হা েগর্ান, ননয়নত্ুঃ দকন 

র্াধযছত্! 

  

অনময়। ত্াই দত্া স্রল, এ আমরা দকার্ায় এছস্ পড়লুম! আর্ার নফছর নগছয  োো 

গানড়ছত্ই র্ছস্ র্াকর্ নানক? 

  

স্রল। র্াপ, দস্ট্া হছর্ আরও েয়ানক! দয মুলু্লছক ঘছরর দেত্রই এমন কাণ্ড, রাছে  

দস্িাছন র্াইছর র্াকছল নক আর রক্ষা আছে? 

  

েত্ত। আমার স্ছঙ্গ নমনলট্ানর পুনলশ আছে, আর আপনাছেরও হাছত্ র্ন্দুক আছে। দেিনে। 

স্ুত্রাং অত্ট্া েয় পাওয়ার কারণ্ দনই। 

  

স্রল। না স্যার, নর্লক্ষণ্ েয় পাওয়ার কারণ্ আছে। আমাছের দেহই যনে র্াত্াছস্ 

নমনলছয  যায়, র্ন্দুক ননছয  করর্ কী? 

  

অনময়। স্ন্ধযার অন্ধকাছর চারনেক দ ছক দগল। র্ছনর দেত্ছর দফউ ডাকছে, ননশ্চয়ই র্াঘ 

দর্নরছয ছে। কপাছল যা আছে ত্াই হছর্, নকন্তু এিন আমাছের আর র্াইছর র্াকা উনচত্ 

নয়।  

  

েত্ত। হযাাঁ, এইর্াছর দেত্ছর চলনু। নকন্তু দেিছর্ন, নমছস্স্ দস্ন দযন ঘুণ্াক্ষছরও দকানও 

কর্া না শশাছনন! স্রলর্ার্ু আজ আমার স্ছঙ্গই দশাছর্ন, অনময়র্ার্ুর ঘছরর চারনেছকই 
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পাহারার র্যর্স্থা র্াকছর্। এ কনেন যিন নকেুই হয়নন, ত্িন আজছকর রাত্ট্াও হয়ছত্া 

োছলায় োছলায় দকছট্ যাছর্। 

  

স্রল। নম. েছত্তর কর্াই দযন স্ত্য হয়! আজ যনে অেৃশয না হই, ত্াহছল কাল অনমছয র 

গানড় তত্নর না হছলও আনম পেব্রছজই দর্ছগ পলায়ন করর্। 

  

েত্ত। দেত্ছর চলুন। 

  

  
  

র্াংছলার একিানন ঘর। লনত্কা জানলার ধাছর দচয়াছর র্ছস্ আছে। 

  

অনমছয র প্রছর্শ। 

  

অনময়। দিালা জানলার ধাছর র্ছস্ কী করে? 

  

লনত্কা। পাহাছড়র মার্ায় চাাঁছের দস্ানার মুকুট্। আছলা-ঝলমল র্ছন গাছের পাত্ায় 

দজযাৎিার জয়গান, আর নহছর-মাননক েড়াছত্ েড়াছত্ ঝরনা গাইছে পনরললাছকর গান। 

এইস্র্ দেিনে আর শুননে। 

  

অনময়। দেিে, এিানকার জানলায় গরাছে দনই? 

  

লনত্কা। গরাছে-ছেওয়া জানলা আমার োছলা লাছগ না। মছন হয় দযন, দজলিানায় র্ছস্ 

আনে। 

  

অনময়। লনত্কা, কনর্ত্ব স্র্স্মছয  ননরাপে নয়। মছন দরছিা আমরা গহন র্ছনর মছধয 

আনে, এ হছে নহংস্র পশুছের রাজয। জানলাগুছলা র্ন্ধ কছর দেওয়াই উনচত্। 

  

লনত্কা। েযাছিা, ত্ুনম যিন স্ার্ধান কছর নেছল, ত্িন একট্া কর্া র্লর্? অনময়। কী 

কর্া? লনত্কা। আমার দকমন অস্বনস্ত দর্াধ হছে। অনময়। অস্বনস্ত? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হেলেন্দ্রকয োর রায়  ।  কাল া বিদ্যুৎ  

 9 

www.bengaliebook.com 
 

 

লনত্কা। হযাাঁ, অস্বনস্ত আর েয়। ত্ুনম দহছস্া না, নকন্তু আমার মছন হছে, স্ামছনর 

পাহাছড়র ওই দঝাপট্ার দেত্র দর্ছক েয ংকর দুছট্া দচাি দমছল দক দযন আমার পাছন 

ত্ানকছয  আর ত্ানকছয ই আছে…ওকী, ওকী, দত্ামার মুি অমন স্াো হছয  দগল দকন? 

েয় দনই, এট্া শুধু আমার মছনরই ভ্রম! 

  

অনময়। (নেত্ু র্যস্ত কছে) দকান দঝাছপর দেত্র দর্ছক লনত্কা, দকান দঝাছপর দেত্র 

দর্ছক? 

  

লনত্কা। কী আশ্চযব, ত্ুনম এত্ট্া র্যস্ত হে দকন? র্লনে দত্া, আমার মছনর ভ্রম! েযাছিা 

না, ওিাছন দকউ দনই! 

  

অনময়। (স্ামছল ননছয ) ওিাছন দকানও র্নয জন্তু র্াকাও অস্ম্ভর্ নয়! জানলাগুছলা আনম 

র্ন্ধ কছর নে। (একট্া জানলা র্ন্ধ কছর) েযাছিা লনত্কা, ওই দঝাপট্া স্নত্য-স্নত্যই দকমন 

নছড় উঠল! 

  

লনত্কা। দজাছর র্াত্াস্ র্ইছে, দঝাপ দত্া নড়ছত্ই পাছর। 

  

অনময়। র্াত্াছস্ দঝাপ একনেছকই নুছয  পছড়। নকন্তু দযনেক দর্ছক র্াত্াস্ আস্ছে, 

ওছঝাপট্া দস্নেছকও নুছয  নুছয  পড়ল। এস্র্ োছলা লক্ষণ্ নয়। আনম আছগ জানলাগুছলা 

র্ন্ধ কছর নে। (জানলাগুছলা এছক এছক র্ন্ধ করছত্ লাগল) 

  

লনত্কা। এমন চাাঁছের আছলা ত্ুনম নক ন্ট, কছর নেছত্ চাও? 

  

অনময়। (জানলা স্শছব্দ র্ন্ধ করছত্ করছত্) হযাাঁ, চাই। প্রাণ্ র্াকছল অমন দ র চাাঁছের 

আছলা দেির্ার স্ময় পার্! 

  

লনত্কা। দত্ামার আজ কী হল র্ছলা দেনি? েছয  দত্ামার স্ারা দেহ দকাঁছপ দকাঁছপ উঠছে! 

দত্ামার এরকম েছয র কারণ্ কী? 
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অনময়। আনম েয় পাইনন লনত্কা, আনম িানল স্ার্ধান হছত্ চাই। 

  

লনত্কা। নডনার দিছত্ র্ছস্ দেিলুম, দত্ামরা স্র্াই দযন দকমন একরকম হছয  দগে। 

কারুর মুছিই হানস্ দনই, দকউ োছলা কছর কর্া কয় না, আমাছের দপট্ুক কনর্মশাইও 

আজ নিছে দনই র্ছল েুনর-কাট্া দফছল উছঠ পড়ছলন, দত্ামাছের ওই পুনলশস্াছহর্ও 

দর্ছক দর্ছক উছঠ নগছয  দত্াকজনছের চুনপচুনপ কীস্র্ হুকমু নেছয  আছস্ন, চারনেছক 

র্ন্দুক-ঘাছড় দস্পাইছের পাহারা, এ স্মস্তই আনম লক্ষ কছরনে! আস্ল র্যাপারট্া কী 

র্ছলা দত্া? 

  

অনময়। যা লক্ষ কছরে, স্র্ই দত্ামার মছনর েুল! রাত্ হল, এিন শুছয  পছড়া। 

  

লনত্কা। ও কী, ত্ুনম দয র্ন্দুকট্া পাছশ ননছয ই শুছয  পড়ছল! র্ন্দুছকর আজ এত্ আের 

দকন? 

  

অনময়। এট্া হছে েীষ্ণ্ জঙ্গল। আত্মরক্ষার উপায় কছর রািলমু। 

  

লনত্কা। ঘছরর জানলা-েরজা স্র্ র্ন্ধ, কার কাে দর্ছক ত্ুনম আত্মরক্ষা করছত্ চাও? 

  

অনময়। দত্ামার অর্বহীন প্রছশ্নর পর প্রছশ্নর জ্বালায় দয অনস্থর হছয  উঠলুম লনত্কা! নাও, 

শুছয  পছড়া! 

  

লনত্কা। হুকুম ত্ানমল করলমু, প্রে!ু নকন্তু স্রলর্ার্ু দকার্ায় শুছলন? 

  

অনময়। নম. েছত্তর স্ছঙ্গ। ত্ুনম না র্াকছল আনমও দস্ইিাছনই আস্তানা পাত্ত্ুম। 

  

লনত্কা। ত্াই নানক? নম. েছত্তর স্ঙ্গ নক এত্ই দলােনীয়? 

  

অনময়। জঙ্গল হছে নর্পজ্জনক জায়গা। এিাছন নারীর আনর্েবার্ হছে আর্ার নর্পছের 

ওপছর নর্পছের মছত্া! েয়া কছর আর প্রশ্ন না কছর একটু্ ঘুছমার্ার দচ্ট,া কছরা। 
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(নকেুক্ষছণ্র স্তব্ধত্া) 

  

লনত্কা। ওছগা? 

  

অনময়। কী? 

  

লনত্কা। শুনে? 

  

অনময়। কী শুনর্? 

  

লনত্কা। দকমন একরকম শব্দ? 

  

অনময়। (িাননকক্ষণ্ কান দপছত্ শুছন) র্াইছর দজছগ রছয ছে িানল র্ছনর কান্না, আর মাছঝ 

মাছঝ েমকা হাওয়ার উোস্। আর-ছকানও শব্দ শুনছত্ পানে না দত্া! 

  

লনত্কা। না, শব্দট্া দর্ছম দগছে। 

  

অনময়। রাত্ অছনক হল লনত্কা! নমছে দজছগ দজছগ কাল্পননক শব্দ শুছন আমাছক চমছক 

দেওয়ার দচ্ট,া দকাছরা না। ঘুনমছয  পছড়া। 

  

লনত্কা। (কাত্র স্বছর) ওছগা, আমার দয র্ড্ড েয় করছে! আর্ার মছন হছে, দক দযন 

ত্ানকছয  ত্ানকছয  আমাছক দেিছে। 

  

অনময়। লনত্কা, এইর্ার স্নত্য-স্নত্যই ত্ুনম হাস্াছল। জানলা-েরজা স্র্ র্ন্ধ, ঘছরর 

দেত্ছর আছলা জ্বলছে, দকার্াও একট্া োয়া পযবন্ত দনই। আনম োড়া এিাছন দত্ামার 

মুছির পাছন দক আর ত্ানকছয  র্াকছর্? 

  

লনত্কা। দকউ এিাছন দনই র্ছট্, নকন্তু ত্র্ু ত্ার ননষ্পলক দচাি দুছট্া দযন দর্ছক দর্ছক 

আমার র্ুছকর দেত্ছর এছস্ নর্াঁধছে! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হেলেন্দ্রকয োর রায়  ।  কাল া বিদ্যুৎ  

 12 

www.bengaliebook.com 
 

 

অনময়। (নর্রি স্বছর) লনত্কা, দত্ামার মার্া িারাপ হছয  দগছে। দত্ামারওওস্র্ 

পাগলানমর কর্া আর আনম শুনর্ না, এই আনম ঘুমলুম। 

  

অল্পক্ষছণ্র নীরর্ত্া 

  

  
  

লনত্কা। (হঠাৎ স্েছয  উচ্চ আত্বনাে কছর) ওছগা, ওছগা, ওছগা ওছঠা দগা!  

  

অনময়। (ধড়মনড়ছয  উছঠ র্ছস্) আাঁ আাঁ! কী হল, কী হল?  

  

লনত্কা। (হাাঁপাছত্ হাাঁপাছত্) কাছলা নর্দুযৎ-কাছলা নর্দুযৎ। 

  

অনময়। (হত্েছের মছত্া) কাছলা নর্দুযৎ! দস্ আর্ার কী? 

  

লনত্কা। নঠক দযন একট্া কাছলা নর্দুযৎ দেওয়াছলর ওপছর েনড়ছয  পছড়ই আর্ার স্ৎ 

কছর নমনলছয  দগল। 

  

অনময়। দকার্ায়? দকান নেছক? 

  

লনত্কা। ওইিাছন দগা, ওইিাছন। 

  

(র্ানহর দর্ছক দ্বাছর ঘন ঘন ধাক্কা) 

  

স্রছলর কেস্বর। েরজা দিাললা, েরজা দিাছলা! 

  

(অনময় েরজা িুছল নেছল। র্ন্দুক হাছত্ কছর নম. েছত্তর ও স্রছলর নেত্ছর প্রছর্শ) 

  

েত্ত। নমছস্স্ দস্ন অমন দচাঁনচছয  উঠছলন দকন? 

  

স্রল। কী হছয ছে লনত্কা দের্ী, আপনার মুি মড়ার মত্ন স্াো দকন? আপনার দেহ দয 

ঠকঠক কছর কাাঁপছে। কী দেছিছেন আপনন? 
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অনময়। কাছলা নর্দুযৎ! 

  

েত্ত। (স্নর্স্মছয ) কাছলা নর্দুযৎ আর্ার কাছক র্ছল? অনময়। জানন না েত্তস্াছহর্! হয়ছত্া 

লনত্কার দচাছির ভ্রম! 

  

লনত্কা। (্র ন্দনস্বছর) না- দগা,না! ভ্রম নয় দগা, আনম দয স্বচছক্ষ দেছিনে! নঠক ওইিাছন। 

দেহ নেছয ই নমনলছয  দগল! 

  

স্রল। এ ঘর ননরাপে নয়! আমার নাছক দকমন একট্া র্নয গন্ধ আস্ছে! 

  

অনময়। কনর্ছের ঘ্রাণ্শনি দেিনে স্াধারণ্ মানুছষ্র দচছয  প্রির! আনম নকন্তু দকানও গন্ধই 

পানে না। 

  

েত্ত। (গম্ভীর স্বছর) নম. দস্ন, এট্া দক্ত্ুছকর স্ময় নয়। নমছস্স্ দস্ন ননশ্চয়ই নকেু 

দেছিছেন! (ননম্নশ স্বছর) জাছনন নম. দস্ন, কমুুে নমে  আর োছরাগার্ার্ু এই ঘর দর্ছকই 

অেৃশয হছয নেছলন! 

  

স্রল। নকন্তু কাছলা নর্দুযৎ র্লছত্ কী র্ুঝর্? আর, এই র্নয গন্ধট্া? নম. েত্ত, আপনন নক 

দকানও গন্ধ পাছেন না? 

  

েত্ত। পানে র্ছলই দত্া মছন হছে। নকন্তু গন্ধট্ার উৎপনত্ত দকার্ায়? েরজা-জানলা র্ন্ধ। 

ঘদরর চার দেওয়াল, িছড়র চাল, িাছট্র ত্লা স্র্ পনরষ্কার-স্প্ট, দেিা যাছে। এিাছন 

অনয জীছর্র মছধয উড়ছে দকর্ল দগাট্া-কছয ক মশা! ত্র্ু এিাছন কাছলা নর্দুযৎ দিছল 

দকন, আর র্নয গন্ধই র্া আছস্ দকন? এ দয অস্ম্ভর্ রহস্য! 

  

(আচনেছত্ র্াইছর নর্ষ্ম একট্া দকালাহল উঠল। উপনর উপনর র্ন্দুছকর শব্দ) 

  

েত্ত। (স্চমছক) ও কীছস্র দগালমাল? দস্পাইরা র্ন্দুক দেছড় দকন? 
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(েরজার স্ামছন একজন দচ্নকোর েুছট্ এল) 

  

দচ্নকোর। (েীত্ নচত্তাছর) হুজুর! কালা শয়ত্ান কালা শয়ত্ান! েত্ত। কালা শয়ত্ান! 

  

(ঘছরর িছড়র চাছলর ওপছর েীষ্ণ্ ঝট্াপনট্র শব্দ) স্রল। ও আর্ার কী র্যাপার! 

চালিানা দেছে পড়ছর্ নানক? 

  

অনময়। (স্েছয ) েত্তস্াছয র্—েত্তস্াছয র্! দেওয়াছলর ওপছর, চাছলর ত্লাকার ফাঁাাছকর 

নেছক ত্ানকছয  দেিুন! 

  

েত্ত। (স্তনম্ভত্ স্বছর) প্রকাণ্ড কাছলামছত্া কী ওট্া? 

  

স্রল। ত্ীব্র নহংস্া-েরা দু-দুছট্া চকু্ষ দযন অনগ্নর্ৃন্ট, করছে! অনময়। র্ন্দুক েোছড়া–র্ন্দুক 

দোড়! অজগর! ও দয অজগর স্াপ! 

  

(নম. েত্ত, অনময় ও স্রল নত্নজছনই প্রায় একস্ছঙ্গ র্ন্দুক ত্ুছল গুনলর্ৃন্ট, করছলন। েীষ্ণ্ 

গজবন কছর স্াংঘানত্ক রূছপ আহত্ মস্তর্ছড়া স্ছপবর স্ুেীঘব দেহ মানট্র ওপছর আেছড় 

পছড় েট্ফট্ করছত্ লাগল।) 

  

লনত্কা। (অনেেতূ্ স্বছর) মা দগা! 

  

অনময়। লনত্কা অজ্ঞাছনর মছত্া হছয  দগছে—ওছক ননছয  আনম র্াইছর যাই! েত্ত। 

স্কলছকই র্াইছর দযছত্ হছর্, ওর লযাছজর একট্া ঝাপট্া গাছয  লাগছল দেহ গুনড়ছয  

যাছর্! 

  

(স্কছলর ত্াড়াত্ানড় র্াইছর প্রস্থান) 

  

  
  

অনময়। আমাছের গুনলছত্ স্াপট্ার মার্া গুাঁছড়া হছয  দগছে! 
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স্রল। র্াপছর র্াপ, এত্র্ছড়া অজগর জীর্ছন আনম দেনিনন! ওর দেহট্া দর্াধহয় 

স্ছত্ছরা-আঠাছরা হাত্ লো! 

  

েত্ত। (একট্া আস্বনস্তর ননশ্বাস্ দফছল) এত্ক্ষছণ্ স্র্ রহস্য পনরষ্কার হল। ঘছরর চাল আর 

দেওয়াছলর মাঝিানকার ফাাঁক নেছয  ওই েীষ্ণ্ জীর্ট্া দেত্ছর দ াকর্ার পর্ আনর্ষ্কার 

কছরনেল। ওর দেছহর একপাছক মুহূছত্বর মছধয মানুষ্ মারা পড়ত্। ত্ারপর মৃত্ছেহট্া 

গ্রাস্ কছর ও আর্ার ঘর দর্ছক ওই পছর্ই দর্নরছয  দযত্। আজছকও ও নশকার ধরছত্ ঘছর 

 ুছকনেল। নকন্তু ঘছরর দলাক জাগ্রত্ দেছি কাছলা নর্দুযছত্র মছত্াই স্াৎ কছর আর্ার 

র্াইছর অেৃশয হয়। দস্িাছনও দস্পাইছের র্ন্দুছকর গুনল দিছয  র্া শছব্দ েয় দপছয  আর্ার 

দেত্ছর আস্ছত্ র্াধয হয়। ত্ারপর আমাছের গুনলছত্ ওর স্র্ লীলাছিলা ফুনরছয  

নগছয ছে! 

  

স্রল। লনত্কা দের্ীর উপমা দেওয়ার শনি দেছি আনম মুগ্ধ হনে। কাছলা নর্দুযৎ! 

চমৎকার উপমা! 

  

েত্ত। নমছস্স্ দস্ন অনায়াছস্ই পুরস্কার োনর্ করছত্ পাছরন! কারণ্ ধরছত্ দগছল একরকম 

ওাঁর জছনযই এত্র্ছড়া একট্া রহছস্যর নকনারা হল, আমারও মান র্াাঁচল। 

  

লনত্কা। (শ্রান্ত, ক্ষীণ্ স্বছর) হযা নম. েত্ত, আপনার কাে দর্ছক আনম একট্া পুরস্কার। োনর্ 

করছত্ পানর। 

  

েত্ত। কী পুরস্কার, র্লনু। 

  

লনত্কা। কাল দোছরই আপনার দমাট্ছর আমাছের র্ানড়ছত্ পানঠছয  নেছত্ পারছর্ন? 

  

েত্ত। ননশ্চয়, ননশ্চয়! 

http://www.bengaliebook.com/

