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পাইক্র্যাফট প্রহেলিকা  
( The Truth About Pyecraft) 

  
  
পাইক্র্যাফট বসত আমার কাছ থেকক প্রায় বাকরা গজ দূকর। ককন্তু ঠায় থেকয় োকত 
আমার কদকক, দুকোকে অসীম কমনকত কনকয়। কনছক কমনকত বলব না, তার সকে কমকে 
োকত একটু সকেহ। 
  
এত সকেহ? থকানও কোই থতা কাউকক বকলকন একিন। বলবার হকল অকনক আকগই 
বলতাম। বলকলই বা থক কবশ্বাস করকছ? 
  
থবোকর পাইক্র্যাফ্ট। থেন একটা থজকলর কপকপ। লন্ডকনর সবোইকত ধুসককা থমাটকা 
মানুষ! 
  
েুকির ধাকর বকস থকক কগলকছ, কগলকছই। আর আক়ে আক়ে তাকাকে আমার কদকক। 
থোকে থসই নীরব কমনকত, কাউকক বকলা না, ভায়া! 
  
বলতাম না, েকদ-না ওর থোকের থকাকে আমার সকতার ওপর সকেকহর ছায়াপাত থদো 
থেত। পাইক্র্যাফট, এই জকনযই সব কো বলব সবাইকক। অকনক সাহােয ককরকছ 
থতামাকক, অেে থতামার জকনযই আজ আমার ক্লাব-জীবন অসহয হকয় উকঠকছ। তাই 
থতামার সামকনই এই থটকবকল বকস কলকে োকে থতামার গুপ্তকো। 
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এত োওয়াই বা থকন? োওয়ার কক আর থেষ থনই? কগকলই োে থকাোঁত থকাোঁত ককর। 
  
 োক থগ, এবার অবসান ঘটুক পাইক্র্যাফট প্রকহকলকার! 
  
পাইক্র্াকটর সকে প্রেম পকরেয় এই ধূমপানককেই। একক থতা অল্প বয়স, তার ওপর 
নতুন সদসয, কাকজই একটু নাভভাস কছলাম। পাইক্র্যাফ্ট তা লে ককরই থহকলদুকল ভারী 
গতরোনা থটকন একন ধপাস ককর বকস পক়েকছল আমার গা থঘোঁকষ। হুস-হুোঁস ককছুেে 
কনিঃশ্বাস থফলার পর ইয়া থমাটা একোনা েুরুট বার ককর ধকরকয় কনকয়কছল থদেলাই 
থেকল। তারপর কো শুরু হকয়কছল আমার সকে। কী কো তা সকঠক মকন থনই। তকব 
থদেলাইকয়র কাকঠগুকলা থে এককবাকরই বাকজ, এই জাতীয় ককছু বকলই মকন আকছ। পাে 
কদকয় েত ওকয়টার থগকছ, তাকদর প্রকতযককক থেকক বকলকছ একই কো, অকত রকিমাকভা 
থদেলাই। ঘষকত ঘষকত প্রাে থবকরকয় োয়। 
  
েযানকেকন সরু গলায় অসভয থদেলাই-প্রসে কদকয়ই পাইক্র্যাট গাকয় পক়ে আলাপ 
জকমকয়কছল আমার সকে। 
  
হাকবজাকব অকনক কবষয় কনকয় ভযা়েভযা়ে ককর বককত বককত অবকেকষ জ্ঞান কদকত আরম্ভ 
ককরকছল থেলাধুকলা সম্বকে। আমার থেহারাটা একটু পাতলা, থরাগাই বলা েকল; গাকয়র 
রংটাও কালকে, ঠাকুমার মা কহেু বকলই হয়কতা, ককন্তু থস জকনয লজ্জা পাই না থমাকটই। 
ককন্তু আমার গাকয়র রং থদকে ধমকনর কহেু রক্ত সম্বকে থকউ ইকেত করুক, এটাও োই 
না থমাকটই। তাই েেন পাইক্র্যাফট ফট ককর বকল বসল, কনশ্চয় কক্র্ককট থেকল আকম, 
থকন-না থেহারাটা থবে পাতলা, গাকয়র রংও কালকে, োইও কনশ্চয় কম, পাইক্র্যাফকটর 
মকতাই (সব থমাটা মানুকষর মকতা ওরও কবশ্বাস, থেফ না থেকয়ই নাকক থমাটা হকয় োকে 
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কদনকক কদন), বযায়ামও ককর কম নাকক ওর মকতাই–তেন থেককই মনটা কেোঁেক়ে 
কগকয়কছল পাইক্র্যাফকটর ওপর। 
  
তারপর থেককই শুরু হকয় থগল কনকজর থমাটা হওয়া কনকয় ধানাইপানাই। থমাটা হওয়ার 
বযাপাকর কী কী ককরকছ এবং কী কী করকত োয়। পাোঁেজকন কী কী উপকদে কদকয়কছ 
তার থমাটা হওয়ার বযাপাকর এবং থমাটা োরা হকয়কছ, তারাই বা কী কী ককরকছ তাকদর 
থমাটা হওয়ার বযাপাকর, পুকিকর োবারদাবার বে করকলই লযাটা েুকক োয় না, আসকল 
দরকার োদযকনয়ন্ত্রে এবং উপেুক্ত ওষুধপত্র। মাো ধকর থগল োকেতাই থমাটা থমাটা 
কোবাতভায়। 
  
ক্লাব-জীবকন এ ধরকনর অতযাোর এক-আধকদন সওয়া োয়। ককন্তু পাইক্র্যাফট অতযাোর 
োকলকয় থগল কদকনর পর কদন। ওর জকনয ধূমপানককে োওয়া বে ককর কদলাম। ককন্তু 
থরহাই থপলাম না। থেোকনই োকক-না থকন, কঠক থহকলদুকল ভারী গতরোনা কনকয় আমার 
গা থঘোঁকষ বকস প়েত এবং শুরু হকয় থেত একই কবষকয়র েকবতভেবভে। প্রেম থেককই 
একটা কজকনস আোঁে ককরকছলাম। ওর কবষম কবপকদর সুরাহা নাকক আমার মকধয কদকয়ই 
হকত পাকর –একমাত্র সুকোগ বাক়েকয় কদকত পাকর থকবল আকমই–এইরকম একটা ধারো 
ঘুরঘুর করকছ ওর মগকজ। গাকয় পক়ে তাই এত আলাপ জমাকনার থেিা। 
  
থেষ পেভন্ত থতা এককদন বকলই থফলল, পকশ্চকম ওষুধপকত্রর নাকক থকানও েমতাই থনই 
েকবভ কমাকনার–েরীর হালকা করার। পাকর থকবল প্রাকেযর মানুষরা। আর সামলাকত 
পাকরকন কনকজকক। থতক়েকমক়ে কজকজ্ঞস ককরকছলাম, আমার ঠাকুমার মা থে ভারতবকষভর 
থমকয়, এ েবরটা কদকয়কছ থক? পযাকটসন? 
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হযাোঁ, কমনকমন ককর বকলকছল পাইক্র্যাফট। ঘুকরকয় বকলকছল অকবকেয। জাকন কোটা কমকেয। 
পযাকটসন পাোঁেন থেকয়কছল কনকজর ঝুোঁকককত। 
  
বকলকছলাম ঝাোঁকজর সকে, আমার ঠাকুমার মা অকনকরকম পাোঁেকনর ফমুভলা কদকয় থগকছ। 
আমাকদর কঠকই, ককন্তু তা কনকয় ঘাোঁটাঘাোঁকট করাটা কবপজ্জনক বযাপার। আনাক়ের হাকত 
প়েকল আর রকে থনই। পইপই ককর বারে ককর থগকছ বাবা 
  
পরে ককর থদকেকছকলন বুকঝ? থেন ভাজা মাছকট উলকট থেকত জাকন না, এমকন সুকর। 
বকলকছল পাইক্র্যাফট। 
  
একবারই ককরকছল–একটা পাোঁেকনর। 
  
এমন থকানও পাোঁেন কক থনই, ো থেকল— 
  
কবদঘুকট পুোঁকেগুকলায় ো থলো আকছ, তা পক়েই ভয় ধকর োয়। অদু্ভত, উদ্ভট সব বযাপার 
ঘটকত পাকর। োওয়া থতা দূকরর কো–নাকক গে থপকলও 
  
ককন্তু পাইক্র্যাফটকক আর কক আটকাকনা োয়? থভকবকছলাম, ওইটুকু বকলই ওর উৎসাহ 
কনকবকয় থদওয়া োকব। ঘটল কঠক তার উলকটা। উৎসাহটা থগল থবক়ে। জান কয়লা ককর 
ছা়েল আমার। পযাকটসন থে পাোঁেনটা কগকলকছল, তার মকধয েকতকর ককছু কছল না। 
অনযানয পাোঁেকনর ফমুভলাকতও থদাকষর ককছু থনই বকলই জাকন। ককন্তু পাইক্র্যাটকক অত 
কো বলকত োব থকন? পাোঁেন োওয়ার মকধয ঝুোঁকক আকছ বলকলই ঘযানর ঘযানর ককর 
এক গানই থগকয় থগকছ–ঝুোঁকক কনকত থস রাকজ আকছ। 
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থমাট কো, অকতষ্ঠ ককর ছা়েল আমাকক পাইক্র্যাট হারামজাদা। কবদঘুকট পাোঁেনগুকলার 
মকধয কবষ-কটে েকদ ককছু োকক… 
  
ভাবকতই েনমন ককর উকঠকছল মনটা। থমাটকা পাইক্র্যাটকক কবষ-পাোঁেন কগকলকয় কদকল 
থকমন হয়? 
  
থসই কদনই রাকত্র অদু্ভতদেভন অদু্ভতগেী েেন কাকঠর বাক্সটা বার করলাম কসেুককর 
থভতর থেকক। থভতরকার েসেকস োম়োগুকলা থদেলাম উলকট-পালকট। থে ভদ্রকলাক 
ফমুভলা কলকে কদকয়কছকলন ঠাকুমার মা-থক, তাোঁর বাকতক কছল নানা ধরকনর পশুেমভ 
সংগ্রকহর। থগাটা থগাটা অেকর এইসব োম়োর ওপকরই থঠকস কলকে থগকছন অজে 
ফমুভলা। আমাকদর ফযাকমকলর অকনককই ইকন্ডয়ান কসকভল সাকভভকস েুক্ত োকায় বংোনুক্র্কম 
কাজ েলার মকতা কহেুস্তাকন ভাষায় দেল আকছ প্রকতযককরই। তা সকেও ককয়কটা ফমুভলা 
একেবাকর প়েকতই পারলাম না এবং থকানওটাই েুব সহজকবাধয থঠকল না। এরই মকধয 
একটায় নাক গলাকত পারলাম থকানওমকত এবং থসইটা কনকয়ই বকস প়েলাম কসেুককর 
পাকে। 
  
পকরর কদন পাইক্র্যাফ্টকক োম়োোনা থদোকতই কছকনকয় থনয় আর কী–ঝাোঁ ককর সকরকয় 
কনকয়কছলাম নাগাকলর বাইকর। 
  
বকলকছলাম, থদে বাপু, অকতককি পাকঠাদ্ধার ককরকছ–েদূর বুকঝকছ, মকন হয়, এই পাোঁেন 
থেকলই থতামার ওজন কমকব। তুকম থতা ওজনটাই কমাকত োও–তা-ই না? 
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হযাোঁ, হযাোঁ, থস কী উৎসাহ পাইক্র্যাফকটর। 
  
আকম বকলকছলাম, আমার পরামেভ েকদ নাও, তাহকল বলব, এসব ঝুটঝাকমলার মকধয 
থেকয়া না। প্রেমত, পাোঁেকনর ফমুভলার মাকনটা পুকরাপুকর বুকঝকছ বকল মকন হয় না। 
কিতীয়ত, আমার মাকয়র কদককর পূবভপুরুষরা ব়েই সৃকিছা়ো টাইকপর মানুষ কছকলন। 
বুকঝছ, কী বলকত োইকছ? 
  
থেিা ককরই থদো োক-না। 
  
বুঝলাম থগাোঁ ছা়েবার পাত্র নয় থমাটকা পাইক্র্যাফ্ট। কী আর করা োয়, থেয়াকর থহলান 
কদকয় বকস জানকত থেকয়কছলাম, থরাগা হকয় োওয়ার পর কনকজর থেহারাোনা কীরকম 
দাোঁ়োকব, থস বযাপারটা কক ভাবা হকয়কছ। ককন্তু পাইক্র্যাফটকক তেন েুকক্ত কদকয় থবাঝায় 
কার সাকধয। কনরুপায় হকয় থছাট্ট োম়োোনা ওর হাকত গকছকয় কদকয় হুোঁকেয়ার ককর 
কদকয়কছলাম, েবরদার, আর থেন কনকজর থমাটা বপু সম্বকে থমাটা থমাটা কো থোনাকত 
আমাকক না আকস। 
  
থেষকাকল বকলকছলাম, পাোঁেনটা ককন্তু সুকবকধর নয় বকল রােকছ। জঘনয। 
  
থহাক থগ, বকল োম়োোনা উলকট-পালকট থদকেই োকব থেকয়কছল কহেুস্তাকন হরফ থদকে! 
ইংকরকজ থতা নয়! 
  
থেষ পেভন্ত তরজমা ককর থোনাকত হকয়কছল আমাককই। তারপর থগকছ পকনকরাটা কদন। 
এই পকনকরা কদকন েতবার আমার কাকছ থঘোঁষকত একসকছ থস, ততবারই দূর থেকক হাত 
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থনক়ে বকলকছ আরও দূকর সকর প়েকত। ককন্তু পকর পকনকরাটা কদন োওয়ার পকরও 
থদকেকছ, থমাটা রকয়কছ আকগর মকতাই। 
  
পকনকরা কদন পর আর দূকর আটকক রাো োয়কন পাইক্র্যাফটকক। শুরু হকয়কছল 
নাকককান্না। কনশ্চয় থকাোও থগালমাল হকয়কছ। পাোঁেকন কাজ হকে না থকন? 
  
ফমুভলাটা োইকতই পককট বুক থেকক বার ককর কদকয়কছল পাইক্র্যাফট। 
  
উপাদানগুকলার ওপর থোে বুকলকয় কনকয় জানকত থেকয়কছলাম, কেমটা থফকটকয় কনকয়কছকল? 
  
না থতা। দরকার কছল কী? 
  
 থসটা কক বলকত হকব? ঠাকুমার মা কঠক থেভাকব পাোঁেন ততকর করকত বকলকছ, থসইভাকবই 
করকত হকব। সামানয থহরকফর থেককই মারাত্মক কবপেভয় ঘকট থেকত পাকর। র যাটল 
সাকপর কবষটা টাটকা কছল থতা? 
  
র যাটল সাকপর কবষ থজাগা়ে ককরকছলাম জযামরাককসর কাছ থেকক। দামটা 
  
 থসটা থতামার বযাপার। থেষ উপাদানটা— 
  
ওটার বযাপাকর একজকনর সকে 
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 বুকঝকছ। এই ফমুভলায় েলকব না। একই পাোঁেকনর আরও ককয়কটা ফমুভলা থলো রকয়কছ 
থদেকছ। তা-ই থেককই আর-একটা কলকে কদকে। বানানটা থদেকছ জঘনয–আমার কবকদযয় 
কুলাকে না। ভাকলা কো, কুকুর মাকন েুব সম্ভব থনক়েকুত্তা! 
  
এরপর ঝা়ো একটা মাস ধকর থদকেকছ একই রকম থমাটা েরীর কনকয় ভীষে উদকবকগ 
ক্লাবময় েের মারকছ পাইক্র্যাফ্ট। েুকক্তভে ককরকন একবারও। দু-একবার শুধু দূর 
থেককই মাো থনক়েকছ হতােভাকব। এককদন থপাোক-ঘকর আমাকক একলা থপকয়ই থেই 
বকলকছ, থতামার ঠাকুমার মা, অমকন এক দাব়োকন কদকয় আকম বকলকছ, েবরদার, থকানও 
কো বলকব না আমার ঠাকুমার মা সম্বকে। বাস, একেবাকর ঠান্ডা থমকর থগকছ। 
পাইক্র্যাফট। 
  
থভকবকছলাম, বুকঝ আর ঘাোঁটাকত আসকব না আমাকক। এককদন থদেলাম, কতনজন নতুন 
সদসযকক োকলকয় মারকছ কনকজর থমাটা থেহারার কো শুকনকয়। নতুন ফমুভলার সোকন 
আকছ কনশ্চয়। তারপকরই বলা থনই, থনই দুম ককর থপলাম তার থটকলগ্রাম। 
  
ঈশ্বকরর থদাহাই, এেুকন একসা।–পাইক্র্যাফ্ট। 
  
 োক, ওষুধ তাহকল ধকরকছ। পাোঁেকন কাজ হকয়কছ। ঠাকুমার মাকয়র ইজ্জত রকে 
থপকয়কছ। মকনর আনকে দে রককমর পদ কদকয় তাকরকয় তাকরকয় থেলাম দুপুকরর োওয়া। 
ককফ োওয়ার পর েুরুটটা থেষ না ককরই রওনা হলাম পাইক্র্যাফকটর বাক়ের কদকক। 
কঠকানা থজাগা়ে ককরকছলাম ক্লাব থেকক। ও োকক ব্লমসবুকরর একটা বাক়ের ওপরতলায়। 
সদর দরজায় পাইক্র্যাফট থকাোয় আকছ কজকজ্ঞস করকতই শুনলাম, কনশ্চয় েরীর োরাপ 
হকয়কছ, দুকদন তার কটকক থদো োয়কন। ও থে তলায় োকক, থসই তলার োতাকল 

http://www.bengaliebook.com/


 পাইক্র্যাফট প্রহেলিকা । এইচ লি ওহেিস । সাহেন্স লফকশন 

9 

www.bengaliebook.com 
 

 

থপৌঁছাকতই উদকবগ্ন মুকে একগকয় একসকছল এক মকহলা। আমার নাম শুকনই বকলকছল, 
পাইক্র্যাফ্ট বকলই থরকেকছ, আকম থপৌঁছাকলই থেন ঘকর ঢুকককয় থদওয়া হয়। ককন্তু… 
  
থেষ কোটা থভকেকছল ভীষে একটা গুপ্তকো বলার ভকেমায় কফসকফস ককর, সযার, উকন 
থতা ঘকর তালা কদকয় থরকেকছন থভতর থেকক। 
  
তালা কদকয় থরকেকছ থভতর থেকক? 
  
 গতকাল সকাল থেকক ঘর বে থভতর থেকক। কাউকক ঢুককত কদকেন না। অনবরত 
গালাগাল কদকয় োকেন থেন কাকক। 
  
ওই দরজাটা থতা? 
  
আকজ্ঞ, হযাোঁ। 
  
 বযাপারটা কী? 
  
ককসসু বুঝকছ না। োকল োবার োইকছন। কত োবারই থতা একন কদলাম, তবুও… ভীষে 
ককছু একটা কনশ্চয় ঘকটকছ। 
  
দরজার ওকদক থেকক থভকস এল সরু েযানকেকন গলার কেৎকার–ফমভাকলন নাকক? 
  
পাইক্র্যাফট? বকলই দমাদম ঘুকস থমকরকছলাম দরজায়। 
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থতামার পাকে থে রকয়কছ, দূর হকত বল ওকক। 
  
তা-ই বললাম। 
  
তারপকরই শুনলাম দরজার ওপর একটা অদু্ভত ে়েম়ে েেমে আওয়াজ। অেকাকর থক 
থেন দরজার হাতল হাত়োকে, ধরকত পারকছ না। থসই সকে পাইক্র্যাফকটর গজগজাকন– 
শুকয়াকরর থঘাোঁত থঘাোঁত েকের সকে োর আশ্চেভ কমল আকছ। বকলকছলাম, োমকা থদকর 
করছ থকন? আর থকউ থনই এোকন। তবুও েুলল না দরজা। থবে ককছুেে থগল 
এইভাকব। তারপকরই শুনলাম দরজার োকব থঘারাকনার েে, থসই সকে পাইক্র্যাফকটর 
কণ্ঠস্বর, একসা থভতকর। 
  
হাতল ঘুকরকয় েুললাম দরজা, ককন্তু পাইক্র্যাফ্টকক সামকন দাোঁক়েকয় োককত থদেলাম না। 
  
না, পাইক্র্যাফট থনই ঘকরর মকধয। 
  
এরকমভাকব আমার কপকল জীবকন েমকায়কন–থসই মুহূকতভ থেমন েমকক কছল। ঘকরর 
মকধয থেন একটা ঝ়ে বকয় থগকছ। বই আর থলেবার সরঞ্জাকমর ওপর োবার থেট-কেে 
গ়োগক়ে োকে, োনককয়ক থেয়ার উলকট পক়ে রকয়কছ, ককন্তু পাইক্র্যাফট থগল থকাোয়? 
  
কঠক আকছ থহ, কঠক আকছ। দরজাটা আকগ বে কর। পাইক্র্যাফকটর ঝাোঁজাকলা কণ্ঠস্বর। 
  
আোঁতককই উকঠকছলাম। 
  
 তারপকরই আকবষ্কার ককরকছলাম তাকক, সেরীকর। 
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ঘকরর থকাকে কাকনভকের কাকছ দরজার কঠক মাোয় আটকক রকয়কছ কক়েকাকঠর সকে থক 
থেন আঠা কদকয় তাকক আটকক থরকেকছ থসোকন। মুেোনা রাকগ আর উদ কবকগ েমেম 
করকছ, হাোঁপাকে হুসহাস ককর আর হাত-পা ছু়েকছ পাগকলর মকতা, দরজাটা… দরজাটা 
বে কর আহাম্মক থকাোকার! থমকয়কছকলটা েকদ ঢুকক পক়ে থভতকর… 
  
দরজা বে ককর একস দাোঁক়েকয়কছলাম তার কনকে, থোে ব়ে ব়ে ককর তাকককয়কছলাম 
কক়েকাকঠ আটকাকনা েূকরপ্রকতম বপুোনার পাকন। 
  
বকলকছলাম, পাইক্র্যাফ্ট, এ আবার কী থেলা? পক়ে থগকল থে ঘা়েোনা থভকে োকব। 
  
 ভােকল থতা বাোঁকে, থস কী থতজ গলায়। 
  
এই বয়স আর এই ওজন কনকয় এ ধরকনর থছকলমানুকষ কজমনযাকিক থদোকত োওয়াটা 
কক কঠক হকে? 
  
কনকুকে ককরকছ থতামার ঠাকুমার মাকয়র। তার জকনযই… 
  
 সাবধান! 
  
 কোটা থোনই-না! 
  
তার আকগ বল কদকক, কক়েকাকঠ আটকক আছ কীকসর আঠায়? 
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বকল থফকলই বুঝলাম, আঠা নয়, আঠা নয়–থকানও আঠার থজাকরই পাইক্র্যাফট আটকক 
থনই কক়েকাকঠ, গযাস ভরকত থবলুকনর মকতা ফুকল উকঠ থসোঁকট রকয়কছ কাকনভকের থকাকে। 
হাোঁকো়ে-পাোঁকো়ে ককর থদওয়াল োমকে ধকর কনকের কদকক নামবার থেিা করকত করকত 
পাইক্র্যাফট বকলকছল, েত নকির মূল ওই থপ্রসকক্র্পেনটা। থতামার ঠাকুমার মা… 
  
েবরদার! থহোঁকক উকঠকছলাম আকম। 
  
দাব়োকন থেকয় একটা বাোঁধাকনা থেম অনযমনস্কভাকব থেকপ ধকরকছল পাইক্র্যাফ্ট, থেম 
থভকে রকয় থগল হাকত, ছকব আছক়ে পক়ে োনোন হকয় থগল থমকঝকত, সাোঁ ককর থফর 
শুকনয উকঠ কগকয় ধাোঁই ককর কক়েকাকঠ ধাো থেকয় রবাকরর বকলর মকতা থনকে থনকে উঠল 
পাইক্র্যাফট। গতরোনার উোঁেু উোঁেু জায়গায় সাদা হকয় রকয়কছ থকন, বুঝলাম এতেকে। 
েুনকাম থমকে কক থোলতাই থেহারাোকনই হকয়কছ। ককন্তু হাল ছা়েবার পাত্র নয় এত 
থমহনত এবং ধকল সকেও। হুোঁকেয়ার হকয় একটু একটু ককর থেিা োকলকয় অবকেকষ 
থনকম এল মযান্টল ধকর। 
  
দৃেযটা বাস্তকবকই অপূবভ! অসাধারে! ওইরকম কবোল, েকবভ-েসেকস, সন্নযাসকরাকগ 
আক্র্ান্ত হওয়ার আেঙ্কােুক্ত একোনা গতর েকদ মাো কনকের কদকক ককর কক়েকাঠ থেকক 
থমকঝর কদকক থদওয়াল থবকয় কনম্নগামী হয়, তাহকল কক দৃেযটা মকন রােবার মকতা হয় 
না? 
  
ফমভাকলন, থপ্রসকক্র্পেনটা দারুে কাকজ থলকগকছ। 
  
 কীভাকব পাইক্র্যাফ্ট? 
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 ওজন হাকরকয়কছ–একেবাকর। 
  
এতেকে বুঝলাম বযাপারটা। 
  
 কী সবভনাে! পাইক্র্যাফ্ট, থতামার মকনর ইকেটা কছল েকবভ কমাকনার, মুকে ককন্তু 
আগাকগা়ো বকল থগছ, ওজন কমাকত োও। 
  
থকন জাকন না, দারুে েুকেকত েগমগ হকয়কছলাম পাইক্র্যাফকটর একহন পকরকিকতকত। 
থসই মুহূকতভ ব়ে ভাকলা থলকগকছল ওকক। হাত বাক়েকয় ধকর থটকনকহোঁেক়ে নাকমকয়ও 
একনকছলাম। পা দুোনা ছুোঁক়ে পা রােবার জায়গা থপকত গলদঘমভ হকয় কগকয়কছল থবোকর। 
আমার ককন্তু মকন হকয়কছল, কঠক থেন থঝাক়ো বাতাকস কনোন উ়েকছ পতপত ককর। 
আেুল কদকয় থমহগকন কাকঠর ভারী থটকবলটা থদকেকয় হাোঁপাকত হাোঁপাকত বকলকছল অপরূপ 
নাটককর নায়ক, ওর তলায়… ওর তলায় ঢুকককয় দাও–আটকক থরকে থদকব— 
  
তা-ই কদকয়কছলাম। বকে থবলুকনর মকতাই সাোঁই ককর থটকবকলর তলায় আটকক কগকয়কছল 
ফুকলা গতরোনা। থমকঝর কাকপভকট পরম আকয়কে বকস থজরা োকলকয় কগকয়কছলাম আকম। 
আকগ অবেয একটা েুরুট ধকরকয় কনকয়কছলাম থমৌজ ককর। 
  
তারপর কজকজ্ঞস ককরকছলাম েুকে েুকে গলায়–এবার বল, কীভাকব এ হাল হল থতামার। 
  
পাোঁেনটা োওয়ার পকরই। 
  
 থেকত কীরকম? 
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 জঘনয! 
  
জঘনয থতা বকটই। সব কটা পাোঁেকনর স্বাদই তাই। গুোগুে ো-ই োক-না থকন, ঠাকুমার 
মাকয়র থকানও পাোঁেনই আমার কাকছ রুকেকর নয়। 
  
প্রেকম এক েুমক থেকয়কছলাম, েুব সামানয। 
  
 তারপর? 
  
 থবে হালকা হালকা লাগকছল কনকজকক। ঘণ্টাোকনক বাকদ থবে তাজা তাজা। তাই কঠক 
করলাম, এক থঢাককই থমকর থদব সবটা। 
  
বল কী? 
  
নাক কটকপ কগকলকছলাম অবেয। তারপর থেককই হালকা হকত হকত এই অবিা 
দাোঁক়েকয়কছ। এই পেভন্ত কমনকমন ককর বকল হঠাৎ ঝাোঁ ককর থতক়ে উঠল আমার ওপর, 
ফমভাকলন, কী ককর এেন বল থতা? 
  
একটা কাজ কেনওই করকব না। বাইকর থবরকব না। থবরকলই েূকনয উক়ে োকব, 
হস্তসঞ্চালকন থদকেকয়কছলাম উক়ে োওয়ার দৃেয। 
  
পাোঁেকনর কাজ কনশ্চয় কমকলকয় োকব আকস্ত আকস্ত? 
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 থস গুক়ে বাকল, েুব থজাকর মাো থনক়ে নাকে ককর কদকয়কছলাম সম্ভাবনাটা। তৎেোৎ 
এক পেলা ঝাোঁজাকলা থতজাকলা রসাকলা গালাগাল বৃকি হকয় থগল আমার ওপর। আমার 
থোকিাপুরুকষর কপকি েটকাকনার সকে সকে কবকেষ ককর আদযশ্রাদ্ধ করা হল আমার 
ঠাকুমার মা থবোকরর। এমতাবিায় ওর মকতা থমাটকা থহাোঁতকা অকেি মানুকষর পকে 
এবংকবধ আেরে েুবই স্বাভাকবক। তাই আকম গাকয় মােলাম না। শুধু বললাম, আকম থতা 
থতামায় সাকধকন, তুকম কনকজই 
  
বকল, উকঠ বসলাম ওই হাতলওয়ালা থেয়াকর। কবপকদ থে বেু পাকে দাোঁ়োয়, থস-ই প্রকৃত 
বেু। উপকদে-টুপকদে কদলাম ককছুেে। থোকে আেুল কদকয় থদকেকয় কদলাম, এ অবিার 
জকনয দায়ী পাইক্র্যাফ্ট কনকজই। অতোকন পাোঁেন ঢক ককর কগকল থফলা উকেত হয়কন। 
থকাোঁত থকাোঁত ককর থগলার স্বভাব ওর কেরকালই। এই কবষয়টা কনকয় থঘার মতান্তর ঘটল 
দুজকনর মকধয। 
  
গাোঁক গাোঁক কেৎকার শুকন আর মারদাো মূকতভ থদকে কঠক করলাম, কেোদাকনর এ প্রসেটা 
মুলতুকব োক আপাতত। েুকক্ত কদকয় হাক়ে হাক়ে বুকঝকয় কদলাম, মহাপাপ থস ককরকছ 
শ্রুকতকটু পকদর পকরবকতভ থকামলতর পকদর প্রকয়াগ ককর। বলা উকেত কছল েকবভ, ককন্তু 
শুনকত োরাপ লাকগ বকল বকলকছল ওজন। কাজটা অতযন্ত গকহভত। ফল থপকয়কছ হাকত 
হাকত 
  
প্রসেটা অসমাপ্ত রােকত বাধয হলাম পাইক্র্যাফকটর প্রবল বাধাদাকন। হযাোঁ, হযাোঁ, সব থদাষই 
থস মানকছ। মহাপাপ থস ককরকছ, অস্বীকার থতা করকছ না। ককন্তু এেন করেীয়টা কী? 
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নতুন পকরকিকতর সকে মাকনকয় েলা ছা়ো আর থতা থকানও উপায় থদেকছ না, বুকঝকয় 
বকলকছলাম আকম। সমসযা সমাধাকনর সকতযকাকরর আকলােনাটা শুরু হকয়কছল তেনই, 
এবং থবে মকন রােবার মকতা আকলােনা। বকলকছলাম, োর হাত-পাকয় ভর কদকয় 
কক়েকাকঠ হাোঁটাটা এমন ককছু অসুকবধাজনক হকব না ককছুকদকনর থেিার পর 
  
ঘুমাকত থতা পারকছ না, থগাকেকয় উকঠকছল পাইক্র্যাট। 
  
থসটা কক একটা কবরাট সমসযা? ধীকরসুকি থস সমসযারও সমাধান ককর কদকয়কছলাম 
আকম। কক়েকাকঠ একটা তাকরর জাল লাকগকয় কনকলই হল। কবছানার থলপ-থতােক কফকত 
কদকয় লাগাকনা োককব কক়েকাকঠর জাকল। কম্বল, োদর থবাতাম কদকয় লাগাকনা োককব 
পাকে পাকে। ঘরকন্না থদোর ভার রকয়কছ থে থমকয়কছকলটার ওপর, তাককই শুধু সব কো 
েুকল বলকত হকব। থবে ককছুেে গজর গজর করার পর রাকজ না হকয় পাকরকন। 
পাইক্র্যাফট। েোসমকয় কজকনসপত্র একস থপৌঁকছকছল ঘকরর মকধয এবং েুব 
স্বাভাকবকভাকবই। উলকটা কবছানাপত্র কনকয় কতলমাত্র উলকটা-পালটা থকৌতূহল না-
থদোকনাটা কবলেে উপকভাগয হকয়কছল ককন্তু অন্তত আমার কাকছ। লাইকেকর থেকক মইটা 
একন রাো োকবেন বসবার এই ঘকর। োবারদাবার সমস্ত রাো হকব বুককেলকফর 
ওপকর। হাত বাক়েকয় থেকয় কনকলই হল। েুকেমকতা থমকঝকত থনকম আসার থমৌকলক 
পদ্ধকতটাও বাতকল কদকয়কছলাম ককছুেে ভাবনাকেন্তার পর। েুবই থসাজা কায়দা, থোলা 
বুককেলকফ কেকটে এনসাইকক্লাকপকেয়ার দেম সংস্করেটা থরকে কদকলই হল। হাত বাক়েকয় 
োন দুকয়ক েি থটকন কনকলই আকস্ত আকস্ত থনকম আসকব কনকে। আরও অকভনব একটা 
বযাপাকর মততকয ঘটল দুজকনর মকধয। ঘকরর ধার বরাবর অকনকগুকলা থলাহার আোঁককে 
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লাগাকনা োককব। আোঁককে আোঁকক়ে ধকর ঘকরর কনকের কদক কদকয় েত্রতত্র গমন করা 
োকব। বুকদ্ধটা মে বলা োয় কক? 
  
এই ধরকনর বুকদ্ধর পর বুকদ্ধ গকজকয় োকেল মাোর মকধয ফটাফট ককর। থবে েনমকন 
থবাধ করকছলাম কবপদগ্রস্ত বেুকক সাহােয করার সুকোগ থপকয়। উকদযাগী হকয় আকমই 
ঘরকন্না থদোর থমকয়কছকলটাকক থেকক একনকছলাম, পাইক্র্যাফকটর গুপ্ত রহসয ফাোঁস 
ককরকছলাম, এবং মূলত আকমই ওলটাকনা কবছানা কক়েকাকঠ লাকগকয় কদকয়কছলাম। সকতয 
বলকত কী, পুকরা দুকটা কদন কাকটকয়কছলাম ওর ফ্ল্যাকট। স্ক্রু-ড্রাইভার বাকগকয় অকনক 
অকভনবআকয়াজন সমাপন ককরকছলাম আকমই। তার থটকন ঘণ্টা থরকেকছলাম ওর হাকতর 
কাকছ, সব কটা ইকলককিক লাইট লাকগকয়কছলাম উলকটা ককর। এই ধরকনর বহুকবধ 
কবকেত্র বযবিা সবই ককরকছলাম কনকজর হাকত এবং পরকমাৎসাকহ। সব কমকলকয় দৃেযটা 
এতই সুেপ্রদ হকয় উকঠকছল থে, ভাষায় বেভনা করা োয় না। কক়েকাঠ থেকক দরজার 
পাে কদকয় কবোলকায়। কটককটককর মকতা থনকম আসকছ ধুসককা পাইক্র্যাফট, আোঁককে ধকর 
ধকর োকে এক ঘর থেকক আর-এক ঘকর… ককন্তু ছায়া মা়োকত পারকছ না ক্লাকবর… 
জীবকন আর পারকবও না! অকহা! অকহা! 
  
তারপকরই কু়েল থমকর বসলাম কনকজরই পাকয়। দায়ী এই উবভর মগজটা। ভুরভুর ককর 
গকজকয় োকেল বুকদ্ধর পর বুকদ্ধ–থেষকাকল সু়েত ককর একস থগল এমন একটা বুকদ্ধ, থে 
সবভনাে হকয় থগল আমার কনকজরই। 
  
বকসকছলাম বসবার ঘকর। আগুকনর ধাকর ওরই থেয়াকর বকস ওরই হুইকস্ক পান করকছলাম 
থমৌজ ককর। পাইক্র্যাফট থলপকট কছল ওর অকতকপ্রয় কাকনভকের থকাকে হাকত হাতুক়ে কনকয় 
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থপকরক ঠুকক ঠুকক তুরস্ক থদকের একটা কাকপভট বসাকেল কক়েকাকঠ। বুকদ্ধটা মাোর 
মকধয ঝলকস উঠল কঠক থসই মুহূকতভই। কেৎকার ককর উকঠকছলাম সকে সকে পাইক্র্যাফট! 
এত ঝাকমলার থতা থকানও দরকারই থদেকছ না। 
  
আইকেয়াটার পুকরা প্রকতকক্র্য়া ধারো ককর থনওয়ার আকগই গাোঁক গাোঁক ককর তা বযক্ত 
ককর থফকলকছলাম স্বমুকে–কসকসর অন্তবভাস! বাস, েকত ো হবার হকয় থগল তৎেোৎ। 
  
পাইক্র্যাফকটর থোকে জল একস কগকয়কছল শুধু ওই দুকট েে শুকনই–তাহকল বলছ, আবার 
মাো তুকল দাোঁ়োকনা োকব 
  
েমকপ্রদ আইকেয়াটা গরগর ককর বকল কগকয়কছলাম কনকজর েকত কতোকন হকত পাকর 
তা না থভকবই–কসকসর োদর থকননা পাইক্র্যাফট। োকা োকা ককর থককট কনকয় থসলাই 
ককর নাও থগকঞ্জ, জাকেয়া, পায়জামায়। পাকয় পর কসকসর সুকতলা থদওয়া বুটজুকতা। 
হাকত নাও কনকরট কসকস ভরকত েকল। বাস, আর কী োই! বকেদো ঘুেকব, আবার থটা 
থটা ককর থেোকন েুকে টহল কদকত পারকব 
  
বলকত বলকত আরও প্রীকতপদ একটা আইকেয়া ফুরুক ককর থঠকল উকঠকছল মগকজর 
বুকদ্ধককাষ থেকক, জাহাজেুকব হকলও আর থতামাকক মরার ভয় করকত হকব না, 
পাইক্র্যাফট। ককছু থবাঝা বা জামাকাপ়ে থফকল কদকলই হল–দরকারমকতা মালপত্র হাকত 
কনকয় হু-উ-উ-স ককর থভকস উঠকব থোবা জাহাজ থেকক জকলর ওপর–কঠককর োকব 
েূকনয! কবষম উকত্তজনায় হাতুক়েটা েকস পক়েকছল পাইক্র্যাফকটর হাত থেকক–আমার মাো 
থঘোঁকষ। 
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ফমভাকলন! আবার থতা তাহকল ক্লাকব োওয়া োকব। 
  
শুকনই থতা আমার েেু ে়েকগাছ! উৎসাহ কনকব থগল দপ ককর। োকব থেকত থেকত সায় 
কদকয়কছলাম এইভাকব, তা-ও থতা বকট! তা-ও থতা বকট! 
  
হযাোঁ, ক্লাকব োওয়া শুরু ককর কদকয়কছ পাইক্র্যাফ্ট। ওই থতা ওই থটকবকল বকস থকাোঁত থকাোঁত 
ককর কগকল োকে েবভ-থোষয-থলহয-থপয়। জুলজুল ককর তাকককয় আকছ আমার পাকন। 
থোকে থসই নীরব কমনকত–বকলা না ভায়া, বকলা না কাউকক। কক়েকাকঠ থহোঁকটকছ থকউ েকদ 
শুকন থফকল, কঢ কঢ পক়ে োকব থে। প়ুেক। ওর ওই থগলা থদকে ঘুোেকরও থকউ কল্পনা 
করকত পারকছ না থে কতলমাত্র ওজন থনই অত ব়ে গতরোনার–হালকা… হালকা… 
বাতাকসর মকতাই হালকা েকবভর ওই কবোল পাহা়েটার। তাই জানুক সককল, কী কুেকেই 
থেষ বুকদ্ধটা বাতকল থফকলকছলাম আকম। থলো প্রায় থেষ হকয় একসকছ। নতুন একোনা 
থেট কনকয় থোে নাকমকয় থগাগ্রাকস কগলকছ পাইক্র্যাফট, এই ফাোঁকক পাকের দরজাটা 
থপকরকয় োওয়া োকব না? 
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