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ফুেলর নাম অপরািজতা 

.মেtয়ী kমার 

আিম 4পশায় একজন kাইম িরেপাট;ার। কােজর সূেt pিতিনয়ত কত শত অপরাধী আর ভােগCর হােত িবড়িmত মাnেষর অrজেল গাঁথা 
জীবন কােবCর সাkী হলাম। কত 4কস িহিsT বুেক জগdল পাথেরর মত 4চেপ বসেলা। িকnt একিট 4কস িহিsT আমার 4চতনায় িবলুp হয় না। 
আমােক এিগেয় চলার 4pরণা 4দয়। মাnষ 4য kমাগত চৈরেবিতর মেnt িদkীত অমৃেতর সnান, তার চলা 4য 4কবল উtরেণর পেথ, 4সই 
কথাই বার বার আমােক মেন কিরেয় 4দয়। আমার ভŋুঁর মেনর বল, হতাশ pােণর আশা আর dব;ল মেনর শিk শতধারায় িব_ুিরত হয় যখন 
আিম এই 4কস িহিsTর অনCতম িভিkম লkীর কথা ভািব। 

সাল ২০০৫। সারা িদlী 4তা বেটই, 4গাটা 4দশ নেড় চেড় বেসিছল লkী আগরওয়াল বনাম নঈম খােনর 4কেস। অCািসড অCাটাক িভিkম 
লkী। পেনর বছেরর িকেশারী, সেব;াদয়া িবদCালেয়র ছাtী িছল 4স। এই 4কেস িরেপাট;ােরর দািয়t িনেয় pায় d বছর আিম যাতায়াত কেরিছ 
4কােট;। কাছ 4থেক আলাপ কেরিছ লkী ও তার পিরবােরর সােথ। মাnষ তার জীবেনর 4pৗঢ়েt এেসও 4য উদার jান, মেনর শিk আহরণ 
করেত পাের না, ওই এক রিt 4মেয়টা 4কমন কের তা আয়t কেরিছল তা ভাবেল অবাক লােগ। অথচ 4কােনািদন ওর মেধC এতটুk আিতশযC 
4দিখিন। না dঃেখর, না 4শােকর, না আনেnর। হার না মানা হার গলায় পেরিছল 4যিদন 4স, সারা িবেqর অিভনnেন 4ভেস িগেয়িছল, 
4সিদনও এতটুk 4গৗরেব ডগমগ করেত 4দিখিন তােক। বরং িdধাহীন কেN 4স জািনেয়িছল তার উtরেণর পথ িছল কাঁকর িবেছান। কাঁটায় 
ভরা। চলেত িগেয় উেঠ দাঁড়ােত িগেয় সহs বার 4স পেড় 4গেছ, kতিবkত হেয়েছ। দg-দীণ; হেয়েছ। তার বলা কথায় আেরা কত দgpাণ 
বুেক বল 4পেয়েছ, 4চােখ আবার লািগেয়েছ আশার sম;া। আজ 4সই কথাই বলেবা। 

সাদা sতী কাপেড় মুখ মাথা 4পঁিচেয় বাবার সােথ 4কােট; এেস শাn হেয় বেস থাকত লkী। উিকলেদর চাপান-উেতার, 4বআেkেল pz, 
বাকCবাণ িকছুই ওেক উেtিজত করেত পারত না। {ধু জাজ বা উিকল যতবার নঈম খােনর নাম িনত ততবার লkC কের 4দেখিছ 4মেয়টা 
4কঁেপ উঠত। ওর বাপুজী ওেক শk হােত ধের থাকেতন কাঁেধ 4বর িদেয়। 

4কস চেলিছল pায় d বছর। হতভাগC 4মেয়টার সােথ িক হেয়িছল, 4কন হেয়িছল তার সবই 4জেনিছলাম। আর হতভm হেয় 4গিছলাম যখন 
দানবটা pথম 4কস িহয়ািরং-এর আেগ অমন জঘনC kাইম কেরও 4বল-এ ছাড়া 4পেয় শািদ কের বসল। 4মেয়টার 4দহ 4তা পুেড়ইিছল, এই 
ঘটনায় তার মেনর kত 4য িক পিরমাণ দগদেগ হেয় উেঠিছল, তােত 4কােনা সেnহ আেছ িক? আমােদর সমাজটা 4তা rেপর পূজারী। gেণর 
িবচার আেস অেনক পের। সমাজ এই িনপীিড়ত িবকৃত 4চহারার 4মেয়gেলােক ভয় আর ঘৃণার 4চােখ 4দেখ। একবারও ভােব না 4দেহর 
সীমাহীন যntণা ছাড়াও pিত পল pিত kেণ পুেড় 4যেত থােক এেদর আtিবqাস, আtেpম। 4রাজ এরা 4কােনারকেম একটা িদন 4টেন পার 
কের 4দয়। িনেজর মৃতCু কামনায় িবেভার থােক। তারপর আেস আরও একটা িদন। তারপর আরও এক। আরও। এইভােব উেdশCিবহীন, 
লkCহীন হেয় জীেবাnৃত 4মেয়gেলা ধুঁকেত ধুঁকেত rk {কেনা 4pেমর ছায়াহীন ঊষর জীবনপেথ কাপেড় মুখ 4ঢেক {ধু চেল। অnিবহীন 
চলা। একদN sিsর িব�ােমর ছায়া 4নই 4কাথাও। 

কার 4দােষ মুখ 4ঢেক চেল এরা? িক 4দােষ িনেজেদর শাপ শাপাn কের বুিঝনা। 

আিম অেনক 4ভেবিছ। মাnেষর িন�ুরতার 4কান তল পাই না। sপ অCািসড অCাটাকস্ বা SAA pিত�ােনর সেŋঁ জিড়ত 4থেক কাছ 4থেক 
4দেখিছ এই সহজ সরল 4মেয়gেলােক। 4দেহর kত সারােত এরা পেকেটর 4রs ফুিরেয় িভিখির হেয় যায়। আর মেনর kত? তা আেgয়িগিরর 
লাভােsােতর মত kের kের 4খেয় িনঃেশষ কের 4ফেল এেদর। 4গাটা 4গাটা হাত পা মুখওয়ালা ক’জন মাnষ ভােব এেদর কথা? 

মার খাওয়া 4মেয়gেলা সমােজর ঘৃণা, অবjা, ভীিতর ভেয় 4বাবা হেয় থােক। িবকৃত মুখ, অn হেয় অিkেকাটর 4থেক নােম 4বদনার বনCা। 
সমােজর 4লাক 4দখােনা চাকিচকCময় অচলায়তেনর বালুভূেম মুহূেত; 4সই 4বদনার জল উেপ যায়। 
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আমার মতন 4কাট;rেম উপিsত অসংখC মাnষ চমেক উেঠিছল 4যিদন লkীর 4কেস রায় িদেলন জাজসােহব। 4দাষীেক দশ বছেরর স�ম 
কারাদN {িনেয় জাজ লkীেক িজেjস করেলন তার িকছু বkবC আেছ িক না। 4ভেবিছলাম আর একবার িনঝ;েরর spভেŋঁর সাkী হেয় বািড় 
িফের ঘুেমর ওষুধ িগেল 4রহাই পাব। িকnt লkী 4রহাই িদেল না অত সহেজ। সবার 4চােখ ঘুম িচরতের উধাও করার ফিnেত 4স একটােন 
সভামােঝ খুেল 4ফলল তার মুেখর উপর 4থেক সাদা sতীর ঢাকনা। িশউের উঠেলন জাজ, হা হেয় 4গল আসামী পেkর উিকেলর মুখ, মুnীর 
মুখ 4গল ঝুেল। আিম িনথর, লkীর বাবা চাদেরর খুঁেট মুখ ঢাকেলন। তারপর কােন এল লkীর বলা কথা যার এক বণ;ও ভুলব, এমন সাধC 
আমার কই? 

“ধম;াবতার, আমার 4পাড়া ঝলসােনা অেধ;ক মুখ 4দিখেয় আপনােক চমেক িদেয়িছ বেল kমা করেবন। 4দাষীেক দশ বছেরর শািs িদেলন। 
তােত আমার িক? আিম সেব;াদয়া িবদCালেয়র ছাtী িছলাম। বD ইে_ িছল গান 4শখার, অল ইিNয়া কিmিটশােন গান গাইবার। থাক, আপদ 
4গেছ। মুখই 4নই 4তা গাইব িক! dেটা ডাল rিট িছঁেড় মুেখ তুলেত কে� জান 4বিরেয় যায়, তার আবার 4লখাপড়া, গান করা! 

“খান মােক;েট একটা বই 4দাকােন পাট; টাইম কাজ 4পেয়িছলাম। বাপু সামানC রাঁধুনীর কাজ কেরন। খুশী হেয় বলল, ‘ওই টাকায় তুই গান 
4শখ লছমী। গােনর িদিদেক বেল কালই ভিত; হেয় যা kােস।’ তারপর এল আমার spপূরেণর 4সই িদন। ২২েশ এিpল ২০০৫। বCােগ িছল 
গােনর sুেলর ফম;টা। বই 4দাকােনর িডউিট 4সের দাঁিড়েয়িছলাম খান মােক;েটর জমজমাট রাsায়। বাস sেপ একা থাকেলও রাsাভরা 4লাক 
িছল, যানবাহেনর 4sাত িছল। িকnt ওই িদনদাহােড়, হাজার মাnেষর 4চােখর সামেন সূেয;Cর আেলায় ওই দানব আমার spটােক jািলেয় িদল 
আমার সেŋঁ। আমার dgনা বেয়স। kpsােব না বেলিছ, এই আমার অপরাধ hজুর। 

“বাসটা সময় মতন এেল আজ আমার 4পাড়ামুখ আপনােক 4দখেত হত না। আপিন িনি�েn িনভ;েয় িনdা 4যেত পারেতন। আচমকা ধাkা 4খেয় 
উলেট পড়লাম একটা 4দবদাr গােছর 4গাড়ায়। 4দিখ sুটার 4থেক থামেছ ওই 4লাক আর ওর সিŋঁনী। িকছু 4বাঝার আেগই আমােক ‘sাহা’ 
কের আgেন আhিত িদেয় িদল ওরা। ফুটn লাভােsাত িনেমেষ gাস করল আমােক। jলেছ মুখ, পুড়েছ চুল, বুক। খেস গেল পড়েছ হাত 
পােয়র চামড়া। আমােক আ�য় 4দওয়ার অপরােধ আমার সােথ দাউ দাউ jলেছ ওই 4দবদাr গাছ। বিলর জntর মত গড়াগিড় িদি_ আিম। 
চীৎকার করিছ আকাশ ফািটেয়। 

“এক প{র িবপেদ অনC প{ ছুেট আেস 4দেখিছ। চীৎকার কের সাহাযC 4জাগাড় কের। আমরা না িক জীবে��। মান আর hঁশ িদেয় ঈqর 
গেড়েছন তাঁর 4সরা জীবেক। একটা jলn 4পাড়া আবজ;নার বsার মতন পা িদেয় আমােক 4ঠেল 4গল ঈqেরর 4�� সnানরা। 4কউ তামাশা 
4দেখ 4হেস গড়াল। 4কউ বা ভয়ানক িবরk হেয় নােক মুেখ 4দাপাTা চাপা িদল ঘৃণায়। 4কউ বা তড়বিড়েয় 4হঁেট 4পিরেয় 4গল ফালতু 
ঝােমলার ঝ�াট 4থেক। 4কউ সেnহ করল ভdবািড়র 4মেয় 4বৗ এ নয়। 4কােনা 4ছাটেলােকর 4ছনািলপনার নিতজা।” 
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4টিবেল রাখা জেলর 4বাতল 4থেক জল 4খেত থামল লkী। 4কাট;rেম সবাই sb। িনিন;েমেষ 4চেয় আেছন জাজ। আর আমার মন তখন 4খালা 
আগল। পাষাণ pিতমারা তেব িক এতিদেন কথা বলেত িশখল? তেব িক অনCােয়র pিতবাদ হেব? খুলেব সমােজর kসংsারা_n 4চাখ? 

“জােনন ধম;াবতার, আমার বাপু সামানC রাঁধুনী। আমার জেnর সময় বাপুর 4তা 4কােনা ঘরও িছল না এ শহের। জেnর পর তুমুল বৃি�র হাত 
4থেক আমােক বাঁচােত মা কাঁথায় জিড়েয় িনেয়িছল আমায়। বাপু আমােদর িনেয় আ�য় িনেয়িছল একটা বাস আDায় চার িদন। মা বেলিছল, 
অত অনটেনও বাপু ভরসা হারায়িন। মােক বেলিছল, ‘সাkাত মা লছমী এেসেছন, আর ভয় িক আমােদর?’ 

“আিম আমার বাপুর লাডলী লছমী জাজ সাব। আিম 4কােনা রাsার রাঢ়ী নই। আিম 4লখাপড়া, গান, সংসাের মােক সাহাযC করা, িবমার 
ভাইয়ার 4দখভাল, ইsুেলর বnু, 4গালগাpা চূরণ 4গািল, 4হালী িদওয়ালী িনেয় 4মেত থাকা একটা িতত্িলর মত িছলাম। 4কান 4দােষ আমার 
ডানাgেলা 4ছঁেট 4দওয়া হল, বলুন!” 

কার ঘােড় কটা মাথা িছল 4য কথা বলেব লkীর কথা পৃে�? লkী ঘুের দাঁড়াল আসামীর িদেক। িনেজর মুেখ হাত বুিলেয় আনমেন বলল, 
“আিম িকছুেতই ভয় করেবা না আর।” তারপর জাজেক উেdশC কের বলল, “hজুর, আমার মত আরও pজাপিতরা আেছ বাইের। ওেদর সােথ 
যােত এই না-ইnািফ না হয় তার জনC দয়া কের 4খালা বাজাের অCািসড িবিk বn কের িদন। তাহেলই আিম খুশী হেবা। শিk পােবা, হয়েতা 
শািnও।” 

আমােদর মহান ভারত 4তা! লkীর আেবদন, আশা পূণ; কের 4খালা বাজাের অCািসড িবিk বেnর রায িদেত িদেত 4কেট 4গল আরও বছর 
িতেনক। ততিদেন 4কাট;rম 4থেক লkীর উtরণ ঘেটেছ এই পৃিথবীর মুk আকােশ একটা রŋীঁন িততিলর মতই। 

আিম তােক সেŋঁ কের িনেয় িগেয়িছলাম আমােদর সামািজক কম;েkt sপ অCািসড অCাটাকস্-এর দফতের। সংsার কণ;ধার ও কম;ী আেলাক 
d’হাত বািড়েয় {ধু gহণই করল না, লkী 4পল কCােmিনং 4কাঅিড;েনটােরর চাকির। পিরিচত হল rপা, spা, sিsতােদর সােথ। ওর দg 
বুেক তখন উথেল উঠেছ অrপ সায়েরর pাবণ। rেপর সীমােরখা ছািড়েয় মেনর অrপরতন সায়ের ডুব িদেল একমাt ওই অমৃতরেসর 
অিধকারী হওয়া যায়। বুঝলাম লkীর বািহCক rপ পুেড় মন হেয় 4গেছ খাঁিট 4সানা। িক অফুরn শিk আর পির�ম করার kমতা 4মেয়টার। 
িনেজর সােথ লড়াই 4তা আর ওর কম িকছু হয়িন। ঘটনার িতন মাস পর হাসপাতাল 4থেক ছাড়া 4পেয় সারািদন ঘের বেস থাকত। আমােদর 
SAA-এর কাউেnিলং kােস লkী আমােদর জািনেয়িছল 4সই সব dঃসহ িদেনর কথা। 

এসব 4kেt কাউেnিলং-এর অনCতম মnt হল মেনর আগল খুেল 4ভতের যত 4kাভ, রাগ, 4dষ আেছ সব 4বর কের আনা, যােত মন gমরায় 
কম। মেনর আবজ;না কেম 4গেল তেব 4তা হালকা হেব মন। মন যত ss হেব, 4দহও সাড়া 4দেব ssতার আqােস। আমরা লkী, spা, 
ঋতুেদর বললাম, যারা 4তামােদর এই ভাগCিবপয;েয়র জনC দায়ী, তােদর িচিঠ 4লখ। 4সই িচিঠ 4জেল পাঠােনাও হেব যিদ 4তামরা চাও। 

{েন 4মেয়েদর মেধC g¤ন উঠল। 4কউ িবqাসই করেত চায় না 4য এমনটা হেত পাের। “িচিঠ িলখব আমার সৎ মােক? 4য আমার এই হাল 
কের 4ছেড়েছ? কিভ 4নহী,” গেজ; উঠল spা। তােক যত 4বাঝােনা হয় 4স rেখ উেঠ। রািজ নয় ঋতুও। লkী িচিঠ িলখেব িক, ওই দানেবর 
নাম {নেতই তার শরীর িঝমিঝম কের। 4মেয়েদর ভাবেত সময় 4দওয়া হল। 4শষ পয;Cn রািজ হল 4মেয়রা। আর 4স সব িক এক একখানা 
দিলল! সমুd 4সঁেচ 4তালা মুেkা 4যন এক একিট মেনর {িk। িচিঠgেলা পড়ার দািয়েt িছলাম আেলাক, আিম আর লkী িনেজ। 

িচিঠর বয়ােন 4ভেস উঠল িবকৃত মুেখর 4মেয়gেলার sন;বরণ মেনর আেলাকসামানC rপ। spা জnাবিধ মাতৃহারা। সবাই বলত 4মেয় যত বড় 
হে_ এেকবাের মােয়র মত 4দখেত হে_। সৎ মােয়র তাNেব তটs spা িদনেশেষ রােতর িবছানায় {েয় {েয় এক রিt আয়নায় মােক 4দখত। 
মেন হত মা 4যন তার 4ভতেরই আেছ। 4সই মােক 4তজােব পুিড়েয় ছারখার কের িdতীয়বার তােক মাতৃহারা করল সৎ মা। আর 4কােনািদন 4স 
িনেজর মুেখর pিত_িবেত মােক পােব না, এটাই তার সবেচেয় 4বশী dঃখ। 

spার sp 4স মsবড় 4সলাই 4দাকান 4দেব। ফCাশান িডজাইেন নাম কামােব। 4স লkীিদিদর জীবন কািহনী {েনেছ। 4স জােন এই সমাজ 
তােক সহেজ চাকির 4দেব না। তার িবকৃত মুখ যার জনC 4স িনেজ িবndমাt দায়ী নয়, 4স dাের dাের িফরেব তবু আqাস পােব না। তাই 4স 
sাধীন বCবসা কের িনেজর পােয় খাড়া হেয় sাবলmী হেত চায়। আর তার একাn ইে_ সেহলী ঋতুর মেন লাল রং িনেয় ভয় দূর করার জনC 
িনেজর হােত তােক লাল রেŋঁর একটা 4লেহŋাঁ বািনেয় 4দওয়া। আkমণকারীেক 4স মেনর 4কােণ আজ আর sান িদেত চায় না। তার pিত 
spার মেন আবাহনও 4নই, িবসজ;নও 4নই। 

ঋতু যিদ 4সিদন লাল 4লেহŋাঁয় িনেজেক সািজেয় সেহলীেদর সােথ মুিভ 4দখেত 4বর না হত, তাহেল পাড়ার ওই বjাতটা তার এই কাN 
ঘটােত পারত না। ঋতু তার এক 4চােখর বনCায় িচিঠর পাতা িভিজেয় িনেজেক 4কাষেত থােক। তার sp কেব 4স লkীিদিদর মতন 4ঘামটায় 
মুখ না 4ঢেক বড় রাsায় 4হঁেট যােব এক পশলা বৃি� 4শেষর 4রাdুের 4সাঁদা গn গােয় মুেখ 4মেখ। আkমণকারীেক তার pz, অCািসড ঢালেল 
4য িক যntণা হয় তা 4য ঢােল 4স িক 4বােঝ না? 
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লkীর িচিঠ — “আিম, আমার তনহাই আর এই খাতা, আমরা 4যন পরsেরর 4ডাের কেব 4থেক বাঁধা পেড়িছ। হাসপাতােল 4য rেম িছলাম, 
একটা আয়নাও িছল না। অথচ িনেজেক 4দখার pবল বাসনা। 4ভােরর িসsার মুখ 4ধাওয়ার জনC 4য জলপাt আনেতন তােতই 4মেল ধরতাম 
মুখ। {ধু বCােNজ বাঁধা। মন 4ভালােত আমার হােত তারা ধিরেয় িদেল এই খাতা আর কলম। 4সই {r। আিম িলখতাম। মেনর যত কথা, 
4বাঝা না 4বাঝার বCথা উজার কের িলখতাম। {ধু িলখেত পারতাম না একটা নাম। একটা দানেবর পাষাণ নৃশংস নাম। 4তামার নাম। অথচ 
আজ িলখেত বেসিছ 4সই দানবেকই। নঈম খান, এই খত্ 4তামােক িলখিছ আজ আিম। 

“আমার িচিকৎসায় বাপু সব;sাn হল। সাতটা অপােরশান হল। 4শেষরটায় 4ভিNেলটাের িছলাম। 4য 4কােনা অপােরশান ক�কর। িকnt মেন যা 
আঘাত পাি_লাম সমােজর 4থেক, তার kত বাড়িছল িদেন িদেন। 4কাট;rম ছাড়া pথম িতন বছর 4কাথাও 4বেরাইিন। িতন বছর এমিন 4কেট 
4গল। 4চােখর পাতা jেল িগেয়িছল, তাই ‘পলক পড়ার মতন’ িলখেত পারলাম না। 

“আমার 4য 4থাঁতা মুখ 4ভাঁতা করেব বেল পণ িনেয় 4তজাব ছুঁেড়িছেল, 4সই মুখ িনেয় গেব; মাথা উঁচু কের বাঁচব বেল 4সলাই িশখলাম, 
িবউিটিশয়ান 4কাস; করলাম, ফায়দা হল না। 4লােক ভয় 4পল, িকnt সাহাযC করল না। আর 4তামার মতন 4লাক িনভ;েয় ঘুের 4বড়ােত লাগল, 
4বল 4পেয় শািদ রচােলা, তােক ভয় 4পল না 4কউ! 

“উেl আtীয় 4বরাদির যারা হাসপাতােল আমােক 4দখেত এেসিছল, মুখ 4বঁিকেয় বাপুেক বলল, মুেখ না পেড় 4দেহর অনC জায়গায় 4তজাব 
পড়েল কম 4স কম আমার 4বহা 4তা হেত পারত। তাছাড়া এই 4তা তােদর 4মেয় 4বােনরাও 4তা আেছ, কই এমন 4তা তােদর সােথ হল না! 
িবিটয়ােক ঢং-েস পালেত জানেত হয়। {েন {েন মন অবশ হেয় 4গল। এই 4তা মাnষ, এই সমাজ আমােদর। তাই 4তামােদর মতন kkররা 
িদিবC ঘুের 4বড়ােত পােরা রাsায় রাsায়। 

“একটু ss হেয় চাকিরর খবর 4পেয় একটা sুেল 4গলাম। 4সখােন {নেত হল, বাªারা ভেয় িভরিম খােব আমােক 4দেখ। {েন িনেজই পালােত 
পথ 4পলাম না। 

“4কােট; যতবার 4দখা হত 4তামার সেŋঁ আর 4তামার সেŋঁ নাম 4নওয়া হত আমার, ততবার মেন হত পুড়িছ অপমান আর অবসােদর 
4হামানেল।  ভাবতাম এই যntণাদায়ক মৃতCুর িক 4কােনা 4শষ 4নই? 4শষ হল 4সই অতCাচােরর। পের বুঝলাম আিম িনেজর সােথ রkাk মনন 
যুেd লেড় লেড় 4লাহার মতন শk হেয় 4গিছ। তাই 4তা ছুঁেড় 4ফেল িদেত 4পেরিছ ওই sতীর ওড়না। নঈম খান, 4তামােক বলিছ, তুিম 4শান : 
4তামার 4কােনা kমতা 4নই আমােক িমিটেয় 4দবার, 4শষ কের 4ফলার। আিম আবার ভােলােবেসিছ িনেজেক। আিম উেঠ দাঁিড়েয়িছ। আিম 
আবার sp 4দেখিছ। আিম ভয় জয় কেরিছ। আিম 4তামােক ভয় পাই না, নঈম খান। 

“আিম একা নই। আমার মতন আরও আেছ ডানা ভাঙা িততিল। আিম লড়ব ওেদর জনC। বাঁচব ওেদর জনC। ওেদর িফিরেয় 4দব ডানার 4জার 
— আtেpম, আtিবqাস। আমরা বাঁচব। উড়েবা ফুেল ফুেল, মুk বাতােস।” 

লkীর িচিঠ 4যন jলn অŋাঁর 4jেল িদল আমার মেন। িক গভীর আtpতCয়ী হেয় উেঠেছ 4স। িকnt খারাপ ভােলা িনেয়ই জীবনচk চেল। 
আেলাক আর লkী কােজর মাধCেম পরsেরর কাছাকািছ এেস যখন িনেজেদর আরও ভােলা কের 4জেনেছ, বুেঝেছ, হঠাৎই চেল 4গেলন 
লkীর বাপুজী। 4সটা ২০১২ সাল। ভdেলাক 4মেয়েক এত িহmত 4জাগােতন, 4ভতের 4ভতের চূণ; হেয় িগেয়িছেলন। বাবােক আেলােকর কথা 
জানােতও পারল না লkী। 
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ভdেলাক এটাও 4দেখ 4যেত পারেলন না 4য পেরর বছেরই আেমিরকা 4থেক ফাs; 4লিড িমেশল ওবামার িনমntেণ তাঁর 4মেয় 
International Women of Courage Awards অn�ােন 4যাগ িদেত 4গল। িবেqর বাছাই করা দশজন মিহলার মােঝ আেলার শতদল 
হেয় ফুেট রইল বাপুজীর লছমী। সারা িবq {নল লkীর বkবC এক কিবতার 4মাড়েক। লkীর বলা 4সই jলn সতC অিভjতা, “4য মুখ তুিম 
একিদন পুিড়েয় িদেয়িছেল অCািসেডর িবষাk বিhেত, 4সই মুখ আিম ভােলাবািস। আিম আবার pজাপিতর মতন উড়েত িশেখিছ, বেন বেন, 
ডােল ডােল।” হাততািলর বনCায় 4ভেস 4গল লkীর যত gািন, 4বদনা। 4গাটা িবq সসmােন অিভবাদন িদল এই সাহিসকােক। 

আমরা 4ভার রািt অবিধ SAA-এর অিফস ঘেরর িটিভেত 4দখলাম আমােদর িবজিয়নীর অিভযান। 4গৗরেব, আনেn hদয় উেdল হল 
আমােদর। 4দেশ িফের লkীর কাজ বাড়ল বই কমল না। {r হল িটিভ চCােনল 4শা ‘উড়ান’, sুেল sুেল কাউেnিলং। িবিভn 4সবা pিত�ান, 
এনিজও সবাই তােক চায়। এছাড়া তার আেছ Shoot Acid-এর পিরকlনা মািফক কাজ। spীম 4কােট;র রায় ধের বেস না 4থেক লkীরা 
ভেলিNয়ার িনেয় চেল 4যত gােম gােম, মফঃসেল সরজিমেন তদn করেত 4খালা বাজাের অCািসড িকভােব িবেকাে_ তা জরীপ করেত। এেত 
কাজ হেয়িছল। 4বপেরায়া অCািসড িবিk অেনক কেম িগেয়িছল। 

২০১৪-এর এক 4ভাের নবাrণ রােগ 4সেজ লkী ঘর বাঁধল আেলােকর সােথ। িববাহ মােন না তারা। সমােজর pথাগত রীিত 4রওয়াজও মােন 
না। ভােলাবােস dজেন dজনেক, আমরণ সােথ থাকেব এই অŋীঁকার। আিম অবাক িবsেয় 4দখিছলাম িকভােব জীবন 4দবতা কানায় কানায় 
পূণ; কের িদি_ল লkীর জীবনপাt। আজ ভািব, লkী তার সমs hদেয়র অণু পরমাণু িদেয় 4চেয়িছল 4সেজ উঠেত, ভের উঠেত। তাই 4স 
4চ�া কেরিছল জীবেনর pেতCকটা িদন, pেতCকটা kেণর রং 4বরং-এর sেতা তার জীবেনর মাkেত 4গঁেথ 4ফলেত। আধ 4পাড়া গিলত মুখ উঁচু 
কের সমােজর বুেক 4হঁেট চেল 4যেত অেনক মেনর 4জার লােগ। লােগ িতল িতল আtpstিত। মাnেষর 4চাখ দাঁত মুখ ভিŋঁমা 4তা পেড়ই থােক 
পেথ, অেনCর dঃখ kত খুঁিচেয় িদেত আমােদর তথাকিথত sাভািবক মাnেষর জুিড় 4মলা ভার। 

অথচ মাnষ িদেয় 4ঘরা মnেষর সমােজই 4তা বাস আমােদর। পারsিরক িবqাস, ভােলাবাসা, �dা না থাকেল বাঁিচ িক িনেয়? SAA-এর 
4মেয়gেলােক 4দিখ আর মন পাথর হেয় ওেঠ। অিবরাম চেল ওেদর যাওয়া আসা। জাজ হাতুিড় 4ঠােক, অCািসড িবিkও হয়, 4ছাঁড়াও হয়। 
হতাশ হই মােঝ মােঝ। হাল 4ছেড় িদেয় এিলেয় থািক 4চয়াের মাথা 4রেখ। ঘের মৃd পােয়র আওয়ােজ তািকেয় 4দিখ মুেখ িশউিল হািস িনেয় 
দাঁিড়েয় আেছ লkী। 

“িক 4র ডুমুেরর ফুল! আিছস 4কমন?” বলেতই কপট রাগ 4দখায়। “আের 4ছােড়া 4তামার যেtা সব ডুমুেরর ফুল মূল! চল, ঘুের আিস।” 

নাঃ, 4দশ-িবেদেশ kমশঃ 4সিলিbিট হেয় ওঠা 4মেয়টা 4সই একইরকম সরল পাগিল রেয় 4গল। “চেলা িদিদ, আজ আমার 4তামােক িকছু 
4দখাবার আেছ।” 

4বরলাম পেথ। pথেমই 4গলাম ওর মানসকনCা ‘ছাওঁ’-েত। অCািসেড মুখ {ধু নয়, সtার আtা 4পাড়ােনা 4মেয়gেলা 4বশীরভাগই আর ঘের 
িফরেত পাের না। িবিভn ইNারিভউ, কাউেnিলং, সেব;াপির পির�েম জমােনা টাকা িদেয় লkী বািনেয়েছ এই ছায়ার আ�ম। দg অনল শাn 
হয় ছায়ার শীতলতায়। “এমন িমি� নাম,” 4হেস বলেত ও হাসল না। বলল, “sুেল sুেল আমােক 4ডেক বেল এসব ঘটনা বn করার উপায় 
িক? আিম বিল আেগ বাবা-মােদরও ডাকাও। যত 4দাষ নn 4ঘােষর 4তা নয়। {ধু ছাtেদর 4দাষ 4দেখ লাভ িক? না 4ভেব িচnা কের তােদর 
হােত টাকা তুেল িদে_ কারা? আর আেছ িবষাk নািগনীর মতন সমােজ 4ছেল-েমেয়র তফাত 4দখা। এgেলা বn 4হাক আেগ। জােনা িদিদ, 
{ধু ছায়ার আ�য় নয়, চাই কম;বCsতা। ওরা বাঁচেব িক িনেয়? সবাই 4তা আর আমার মতন বই কলম ধের উঠেব না! তুিম িঠকই বলেত। যত 
িলেখিছ তত আগল খুেল 4গেছ 4গা!” 

‘ছাওঁ’ 4থেক 4বিরেয় লkী ছাড়ল না। 4চেপ বসলাম অেটােত। লkী 4খালা চুল মুেখর ওপর 4থেক সরােত সরােত বলল, “4মেয়gেলােক 
হােতর কাজ 4শখােবা। spাটােক এখন 4বােলা না, ওেক একটা দরিজ 4দাকান 4দব।” 

“িকnt টাকা?” িচnায় পড়লাম। আমার হােত চাপ িদেয় বলল, “হেয় যােব। আেলাক 4জারদার কCােmিনং চালাে_ আমােক িনেয়। সমােজর 
4চাখ খুলেছ িদিদ। তাছাড়া একটা ফCাশান িডজাইিনং অগ;ানাইেজশান 4থেক মেডিলং-এর অফার 4পেয়িছ। তুিম ভাবেত পার?” বেল দূর 
আকােশর িদেক তািকেয় চুপ কের বেস রইল। 

আিম অিভভূত। ঈqর পরম কrণায় ওেক 4দহ মেনর sদূর পাের িনেয় যাে_ন। জািন, ও ভাবেছ ওর বাপুজীর কথা, তাই িবরk করলাম না। 

এ িক! এ 4তা খান মােক;েটর 4সই অলুkুেণ বাস sপটা! “লkী?” অবাক হেয় িজেjস কির। 4মেয় 4দিখ মৃd মৃd হাসেছ। কাঁেধর 4ঝালা 4থেক 
বার করল একটা কােলা 4গালাপ। লাল টুকটুেক রং িছল, কােলা কািল 4s¶ কেরেছ বুঝলাম। ধীের িগেয় 4গালাপটা রাখল একটা 4দবদাr 
গােছর 4গাড়ায়। পাতাgেলােক খুব আদর করল। তারপর বলল, “মাnেষর মŋঁেলর জনC এখনও িকছু 4কন করেত ইে_ হয় জােনা? কারণ 
পৃিথবীেত এখনও ভােলা মাnষই 4বশী আেছ িদিদ। যতবার িনেজর গলা পচা মুখটােক শারিশেত 4দখতাম, ভাবতাম আিম 4কন? আমােকই 
4কন? মেন হত সবাইেক 4শষ কের িনেজ 4শষ হেয় যাই। মেনর এই অবsায় তুিম আমােক িনেয় 4গেল spা-rপােদর সােথ 4মলােত। সবার 
সােথ dঃখ বাঁটলাম, মন জুিড়েয় 4গল। এল অsেরর মতন কাজ করার শিk। মাnেষর উপর যতবার িবqাস হারােত 4গিছ, 4চােখর ওপর 4ভেস 
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এেসেছ সাদা চুল দািড় ঢাকা এক বুেড়া টCািk Dাইভােরর আkল মুখ। আিম তখন পথচারীেদর পােয়র 4ঠলা 4খেয় আpাণ চীৎকার করেত 
করেত kমশঃ ঢেল পেড়িছ মৃতCুর মুেখ। হঠাৎ একরাশ শািn বাির পড়ল আমার 4পাড়া 4দেহ। 4বাতেলর জল আমার গােয় মুেখ িছিটেয় বুেড়া 
পাঁজােকালা কের 4কােল তুেল িনল আমায়। মেন হল মা 4যমন আমায় কাঁথা মুিড়েয় অেঝার বৃি� 4থেক বাস 4sশেন িনেয় িগেয়িছল 4সই 
kণটুk। সারা রাsা আমােক তার sাnনা, িহmত 4দওয়া — ‘ওেয় পুtর! kজা ির বাপািরআ .হ। মCায়n অসপাতাল করানাল তুহাn লাই 
জাŋা। কী হেয় আ! িচnা না কেরা!’” 

বhিদন পর 4দখলাম 4চােখর ঢাল 4বেয় কৃতjতার অrেত ধুেয় যাে_ লkী। “আিম উড়েত িশেখ 4গিছ, িদিদ। মন 4থেক ভেয়র কাঁটা উপেড় 
4ফেলিছ বhিদন। আজ pিতেশােধর কাঁটা তুেল 4ফললাম ওই কােলা 4গালাপ িদেয়। সামেনর মােস 4জলছুট হে_ 4লাকটা। নঈম খান। আিম 
ওেক আর ভয় পাই না। আিম িকছুেতই আর ভয় পাই না।” 

অs রিবর রং 4লেগেছ লkীর এক ঢাল িপঠ ছড়ােনা চুেল। ওর দৃp ভিŋঁ, আtিবqােসর িদpীেত িক অপrপা 4দখাে_ ওেক। ওই 4সানার 
আেলার মতন আেলােকর ভােলাবাসা ওেক পূণ; কrক। মেন পড়ল, আজ ২২েশ এিpল ২০১৫। ১০ বছর পূণ; হল লkীর িততিল অিভযােনর। 

Stop Acid Attacks-এর ওেয়বসাইট 
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