এজাক্সে এপলবিস রেটূক্সেন্টটা বকিংস্টন রোক্সেে ঠিক পাক্সেই। একটু র াকাক্সন যাক্সে িক্সল
িাসা রেক্সক রিবেক্সেক্সে বিজান। সাক্সে েেটাে ব ক্সক এপলবিক্সস চক্সল এক্সলা। েহিতক্সক
িক্সলবেল তাোতাবে আসক্সত। িাক্সলক এিিং বজবনো আসাে আক্সে। তাো আধুবনক যুক্সেে
রেক্সলক্সিক্সে, তাক্স ে কাক্সে আবি রভৌবতক বিষক্সে কো িাততা িলাে আক্সে একটু বচন্তাভািনা
কো ভাক্সলা, নইক্সল শুক্সনই হেত নাক বসটকাক্সি, ভািক্সি কুসিংস্কােেন্ন।
রভতক্সে ঢুক্সক েহিতক্সক চাে জক্সনে একটা রটবিল িাবেক্সে িক্সস োকক্সত র ক্সে আক্স ৌ
অিাক হল না বিজান। এই ব্যাটা এই েকিই। তাক্সক যুতসই একটা সিস্যা ব ক্সল রস
যতক্ষন না রসই সিস্যাে সিািান হক্সে ততক্ষণ রসটা বনক্সেই বু হক্সে োকক্সত পাক্সে।
বিজানক্সক র ক্সে রস দুই হাত তুক্সল দৃবি আকষ তন কেল। মুক্সোমুবে িসল ওো। কবিে
অে তাে ব ল। েহিক্সতে রচাক্সে মুক্সে পবেষ্কাে উক্সেজনাে বচহ্ন।
“প্ল্যান বক িল?” জানক্সত চাইল রস।
“ওক্স েক্সক িলি আিাে সাক্সে এক্সস োকক্সত,” বিজান িলল। “তুই ঠিকই িক্সলবেবল। ওো
একই রজনাক্সেেক্সনে। ওক্স ে িক্সে িন্ধুত্ব হক্সে রযক্সত পাক্সে।”
“তাক্সত রতাে বক লাভ? ওোক্সতা রতাে সাক্সে সাো জীিন োকক্সি না। জুক্সলো ভািীক্সক
সাবেক্সে তুলক্সত হক্সি”।
“বকন্তু এটা রয একটা অসুে রসটাই িা ভািবেস রকন? যব সবতয সবতযই জ্বীক্সনে আেে
হক্সে োক্সক, তাহক্সল বক কক্সে সাোি?”
েহিত েলা নাবিক্সে িলল, “রোন, আবি প্রেি রেক্সকই জ্বীন-ভুত কেবে, িানবে। বকন্তু
এটা অন্য বকছুও হক্সত পাক্সে। রসই জন্য রকান সাইবকোবিস্টক্সক র োক্সনাটা জরুেী।
িাক্সলক আে বজবনো যব রতাে সাক্সে কক্সেক ব ন োক্সক, তাহক্সল তুই হাক্সত একটু সিে
পাবি। ওো িাসাে োকক্সল রতাে ভেটাও একটু কিক্সি। ভািীও হেত একটু সিক্সে
চলক্সি। রসই সিে সাইবকোবিক্সস্টে সাক্সে একটা এপক্সেন্টক্সিন্ট রন। ”
“আো, রনি। এেন িল, আিাে দুই রেক্সলক্সিক্সেক্সক বক িলি? জুক্সলো সম্বক্সে োোপ বকছু
িলাটা ঠিক হক্সি না। তাহক্সল ওো আিাক্সক র াষাক্সোপ কোে একটা সুক্সযাে পাক্সি।
বিক্সেষ কক্সে বজবনো। আবি আিাে বিক্সে কবে, এক্সকিাক্সেই চাে বন ও।”
েহিত িাো নােল। “িাবিপল পাক্সস তানাবলটি সম্বক্সে বকছুই িবলস না। জ্বীন – ভুক্সতে
ব্যাপাে রতা তুলবিই না। িলক্সত পাবেস, একটু আিটু িানবসক সিস্যা োকক্সত পাক্সে।
তুই তাে বচবকৎসাে ব্যিস্থা কেক্সত চাস। রসই জন্য ওক্স ে সাহাক্সেে রতাে েকাে।”
বিজান বচবন্তত ভাক্সি িলল, “যা যা ঘক্সটক্সে ওগুক্সলা িলি না?”
িাো নােল েহিত। “এক্সকিাক্সেই না। তুই বক ওক্স েক্সক ভে পাইক্সে ব ক্সত চাস? আক্সে
রেক্সকই একটা আতিংক্সকে িক্সে োকক্সল কেন িন্ধুত্ব হক্সি? হেত র ো কেক্সতই চাইক্সি
না।”
কবি চক্সল এক্সসক্সে। দু’জক্সন নীেক্সি কবিক্সত চুমুক ব ল।
েহিত িলল, “ওো আসাে আক্সে আক্সেকটা আলাপ রসক্সে রনই। েতকাল র ৌলত
বিোক্সক আিাে রিান ব ক্সেবেলাি, রিািাইক্সল। এইিাে িেল। ভদ্রক্সলাক স্ত্রীক্সক অক্সনক
ভে পাে। আবি পবেবস্থবত তাক্সক জাবনক্সে খুি কাকুবত বিনবত কেলাি। রকন রযন িক্সন
হবেল, আিাক্স েক্সক সি খুক্সল িক্সল বন। ভদ্রক্সলাক আিাক্স ে সাক্সে র ো কেক্সত োজী

হক্সেক্সে। ”
চিক্সক ওক্সে বিজান। “িবলস বক? রসব ন রতা কোই িলক্সত চাবেল না!”
“আক্সে, িানুষ চবেক্সে োই। কাক্সক বকভাক্সি পটাক্সনা যাে ঠিকই িক্সে রিবল। িললাি,
জুক্সলো ভািীক্সক েক্ষা কোটাই আিাক্স ে উক্সেশ্য। উক্সিা পািা বকছু কেক্সল, পুবলবে
সিস্যা হক্সত পাক্সে। তাক্সক সাো জীিন রজক্সলে ঘাবন টানক্সত হক্সি। কাজ হক্সে রেল।
হাজাে রহাক আত্মীে রতা!”
“রকাোে র ো কেক্সি? কেন?” বিজান ঘবে র েল। সাতটা রিক্সজ রেক্সে। রেক্সলক্সিক্সেো
এক্সস পেক্সি। এক্স ক্সে িে হক্সেক্সে। তাক্স ে সিে জ্ঞান আিাে খুি টনটক্সন।
“আজক্সক তাক্স ে টেক্সন্টা আসাে কো - তিবলক্সে। এক আত্মীক্সেে িাসাে উেক্সি। আজ
োক্সতই এোে নািাক্সজে পে র ো কেক্সি িক্সলক্সে। েযানক্সিাক্সততে আবুিকে িসবজক্স ।”
“একটা কাক্সজে কাজ কক্সেবেস। আিােও িক্সন হবেল ভদ্রক্সলাক রেক্সে কােক্সে না।”
রেস্টুক্সেক্সন্টে স ে েজা রেক্সল রভতক্সে ঢুকল িাক্সলক এিিং বজবনো। চােব ক্সক তাবকক্সে
বিজানক্সক খু ুঁজক্সে। একজন রহাক্সস্টস ওক্স েক্সক অবভিা ন জানাক্সত এবেক্সে রেল।
“ েটাে িক্সে িসবজক্স োকক্সত হক্সি আিাক্স ে,” েহিত িলল। “এোন রেক্সক রযক্সত
কি কক্সে হক্সলও আিা ঘন্টা লােক্সি। সুতোিং সাক্সে নেটাে িক্সেই এোনকাে পি ত সােক্সত
হক্সি।”
রহাক্সস্টস রিক্সেটি িাক্সলক এিিং বজবনোক্সক বিজানক্স ে রটবিক্সল বনক্সে এল। িাক্সলক সি
সিে পবেপাটি কক্সে োকক্সত পেন্দ কক্সে, রসই রোটক্সিলা েক্সকই। রস রকাট প্যান্ট পক্সে
এক্সসক্সে। সু ে তন, সািােক্সণে রচক্সে লম্বা। অবিস কাট চুল। পবেষ্কাে কক্সে রেভ কো।
প্রেক্সি েহিক্সতে সাক্সে হাত রিলাক্সলা রস, পক্সে বিজাক্সনে সাক্সে রকালাকুবল কেল। একটা
রচোক্সে িসল। তাক্সক র ক্সে িক্সন হল না িািাে প্রবত তাে রতিন রকান োে টাে আক্সে।
রেক্সলটা নােলাে িত, িক্সন িক্সন ভািল বিজান। ভদ্র, নম্র, স্বল্পিাক। প্রাে বিক্সেে িত
িক্সেস হক্সত রেল, এেনও রকন রস একলা রভক্সি পাে না বিজান। নােলা রেঁক্সচ োকক্সত
রেক্সলক্সক বিক্সে র িাে অক্সনক রচিা কক্সেক্সে বকন্তু োজী কোক্সত পাক্সে বন। রস বিবি রহক্সস
িািা-িাক্সক িক্সলক্সে, তাে িক্সনে িানুক্সষে সাক্সে যেন র ো হক্সি তেনই রস বিক্সে কেক্সি।
রিাোই যাক্সে রসই র ো আজও হেবন, কেন হক্সি বকনা সক্সন্দহ আক্সে।
বজবনো সম্পূণ ত বভন্ন িস্তু। রস একটা স্কাট ত এিিং বিলা টি োট ত পক্সে এক্সসক্সে, িাোে চুল
একটা বেিন ব ক্সে আটবকক্সে রপেক্সন রোলান। পাক্সে োট বহক্সলে জুতা। রস িাোেী
েেক্সনে, লািণ্যিেী, কাক্সলা রচাে, লালক্সচ চুল, েটিক্সট। েহিতক্সক র ক্সেই তাে রপট
িোিে একটা ঘুবষ চাবলক্সে ব ল। তাে হাক্সত রজাে আক্সে। েহিত ব্যাোে কবকক্সে উেল।
“এক্সতা রজাক্সে িােবল?”
“এটা রজাে হল?” বজবনো রচাে কুুঁচক্সক িলল। “ঠিক আক্সো রতা? ি বনক্সত পােে?”
েহিত িপাস কক্সে িক্সস পেল। “িক্সেস হক্সেক্সে রে। আক্সেে িত রতা আে নই।”
িািাে ব ক্সক তাবকক্সে একটা বিেক্ত চাহনী ব ল বজবনো। হাত রিলাক্সনা বকিংিা
রকালাকুবল কেিাে রকান রচিা কেল না। সেক্সে রচোক্সে িসল। “তেনই িক্সলবেলাি,
এইসি ছুেী টুেী বিক্সে কে না। এেন হল? োক্সিলা হক্সে, ঠিক বকনা?”
বিজান রিক্সেে ব ক্সক তাবকক্সে হাসল। “আিাে উপে এক্সতা োে রকন রতাে? জাবনস রতা

রতাে িাক্সক আবি কত ভালিাসতাি। রস চক্সল যািাে পে রতাো সি চক্সল রেবল, আিাে
সিে কাক্সট বকভাক্সি?”
কনুই ব ক্সে েহিতক্সক একটা গুতা ব ল বজবনো। “এই বুোে সিে কাক্সট বকভাক্সি?”
বিজান শ্রাে কেল। “ও রতা িোিেই ঐেকি। আবি সিংসােী িানুষ। আিাে িত িক্সেস
রহাক, তেন বুেবি।”
বজবনো মুে িাুঁকাল। “িলক্সলই হে, কবচ রিক্সে র ক্সে রলাভ সািলাক্সত পােবন। কত
টালিাহানা! যাক বেক্সে, োিাক্সেে অে তাে র ো যাক। বক্ষিাে আিাে নােীভুবে হজি হক্সে
যাক্সে।”
হাত উঁবচক্সে একজন ওক্সেিসক্সক োকল রস। অে তাে র ো হল। েহিক্সতে ব ক্সক বিেল
বজবনো। “আক্সেল, তুবি এেনও িািাে রপেন রপেনই ঘুেে? রতািাে বনক্সজে রকান
জীিন রনই? লজ্জা হওো উবচৎ রতািাে।”
েহিত ওে কো শুক্সন হাসক্সত লােল। রিক্সেটাক্সক এই জন্য তাে এক্সতা ভাক্সলা লাক্সে। যা
মুক্সে আক্সস তাই িক্সল, রকান োে িাক কক্সে না।
বিজান িলল, “এভাক্সি িলবেস রকন? িানুষক্সক সম্মান কক্সে কো িলক্সত হে।”
বজবনো তীক্ষ্ণ কক্সে িলল, “োক, আিাক্সক ভদ্রতা রেোক্সত হক্সি না। বনক্সজে
রেক্সলক্সিক্সেক্স ে ইোে বিরুক্সে এক্সতা িে একটা কাজ কেক্সল, তেন রতািাে ভদ্রতা
রকাোে বেল? আিো রয িক্সন কি রপক্সত পাবে, রসটা ভুক্সল বেক্সেবেক্সল? আে আিাে কাক্সে
একলা োকাে কো িলক্সি না। আবি রতা রতািাে সাক্সেই োকতাি। রতািাে বিক্সেে কো
রোনাে পেই িাসা রেক্সেবে।”
বিজান বনচু েলাে িলল, “তুই বক আিাে সাক্সে সাো জীিন োকবতস? রতাে বনক্সজে
জীিন রনই? একব ন রতা রযবতসই। তেন রতা আবি আিাে একা হক্সে পেতাি।”
বজবনো বকছু একটা িলক্সত যাবেল, িাক্সলক তাক্সক োিাল। “এইসি কো িক্সল রকান লাভ
রনই। িািা, আিাক্স েক্সক রকন রেক্সকে িল।”
একটা লম্বা শ্বাস বনল বিজান। ব্যাপােটাক্সক সুন্দে কক্সে উপাস্থাপন কোে উপে বনভ তে
কেক্সে তাে সিলতা। বজবনোক্সক োজী কোক্সত না পােক্সল িাক্সলক রকান অিস্থাক্সতই োজী
হক্সি না। বকন্তু রস একটু রচিা কেক্সল রিানক্সক োজী কোক্সত পাক্সে। সুতোিং িাক্সলকক্সক
ক্সল টানক্সত পাোটাও জরুেী।
পেিবতত ঘন্টা োক্সনক সিে বনক্সে োওোে িাুঁক্সক িাুঁক্সক একটু একটু কক্সে জুক্সলোে
িানবসক সিস্যাে কো অল্প বিস্তে ব্যাখ্যা কেল বিজান, বকন্তু খুক্সল বকছুই িলল না।
িাবিপল পাক্সস তানাবলটিে সম্ভািনাে ইবিত র ে, বকন্তু চাুঁ নী রয ইবতিক্সেই বকছু
অভািনীে কান্ড ঘটিক্সেক্সে, রসগুক্সলাে রকান উক্সেে কক্সে না। পবেক্সেক্সষ রযাে কেল,
জুক্সলোও ওক্স েক্সক র েক্সত রচক্সেক্সে।
সি রোনাে পে বজবনো রসাজা সাপটা িলল, “রতািাক্সক আিো রকন সাহাে কেি?
বিক্সে কেক্সত যেন িানা কক্সেবেলাি তেন আিাক্স ে কো শুক্সনবেক্সল?”
বিজান করুণ েলাে িলল, “ভুল রতা কক্সে রিক্সলবে। এিাে িাুঁচা।”
িাক্সলক রিাক্সনে ব ক্সক তাকাল। “সপ্তাহ োক্সনক এক্সস না হে োকলাি। িাক্সেে কত স্মৃবত
আক্সে রসোক্সন। ভাক্সলাই লােক্সি।”

ভাইক্সক োুঁসাল বজবনো, “তুবি এক্সতা সহক্সজ েক্সল যাও রকন, ভাইো? এেন রকান কো
র িাে েকাে রনই। আিো পক্সে আলাপ কক্সে ঠিক কেি। িািাে যা ইো হক্সি তাই
কেক্সি নাবক? একিাে বিক্সে কেক্সে, যেন সািলাক্সত পােক্সে না তেন আিাক্স েক্সক এক্সস
তাক্সক উোে কেক্সত িলক্সে – এটা বক িাজলািী নাবক? ভুগুক বকছুব ন। আিাক্স ে বক?”
িাক্সলক কেনই সোসবে রিাক্সনে বিক্সোবিতা কক্সে না। রস মৃদু রহক্সস িলল, “িািা, আিো
রতািাক্সক পক্সে জানাি। রিবে বচন্তা কে না। এোক্সন নানা িেক্সণে বচবকৎসাে সুক্সযাে
আক্সে। জুক্সলোে যব রকান সিস্যা রেক্সকও োক্সক, ঠিক হক্সে যাক্সি।”
বজবনো অিাক হক্সে িলল, “আক্সে, তুবি বক িািাে নতুন িউক্সক নাি িক্সে োকক্সি নাবক?”
িাক্সলক শ্রাে কেল। “রস রতা আিাে রচক্সে কক্সেক িেক্সেে রোট। োকক্সল বক অসুবিিা?”
“তাহক্সল আবিও নাি িক্সে োকি,” বজবনো রঘাষনা ব ল। বিজাক্সনে ব ক্সক তাকাল।
“রতািাে রকান আপবে রনই রতা?”
বিজান িলল, “রতাক্স ে যা ইো োবকস। জুক্সলোে আপবে না োকক্সলই হল।”
মুে িাুঁকাল বজবনো। রযন রিাোক্সত চাইল, জুক্সলোে আপবে োকা না োকা বনক্সে িাো
ঘািাক্সত তাে িক্সেই রেক্সে।
বি াে রনিাে আক্সে বিজাক্সনে সাক্সে আিাে রকালাকুবল কেল িাক্সলক। বজবনো েহিক্সতে
পাক্সে একটা লাবে ব ল এিিং বিজানক্সক িাক্কা ব ক্সে প্রাে িাটিক্সত রিক্সল র িাে উপক্রি
কক্সে ভাইক্সেে বপছু বনক্সে চক্সল রেল।
েহিত হাসক্সত হাসক্সত িলল, “পােলীটাে রকান পবেিততন হে বন। জুক্সলো ভািীে সাক্সে
একই িাসাে বেক্সে উেক্সল, দুই জক্সনে িক্সে িােবপট না শুরু হক্সে যাে।”
রহক্সস রিলল বিজান। “োজী হক্সি িক্সন হে?”
শ্রাে কেল েহিত। “িাক্সলক োজী িক্সন হল। বজবনো রতা োিক্সেোবল। বক বসোন্ত রনক্সি
রক জাক্সন। কাল োক্সত বজবনোক্সক আক্সেকটা রিান ব বি। িক্সন হক্সে োে পক্সে আসক্সে।
চল, এিাে যাওো েকাে। র েী হক্সল র ৌলত বিো আিাে সটক্সক পেক্সত পাক্সে।”
বিজান জুক্সলোক্সক একটা রিান কেল। তাে রয বিেক্সত র েী হক্সি জানাক্সনা েকাে।
দুবিন্তা কেক্সত পাক্সে। সক্সন্দহ কেক্সত পাক্সে। জুক্সলো রিান িেল না। এক্সতা তাোতাবে
রস কেন ঘুিাে না। হেত িােরুক্সি। একটা ভক্সেস রিইল োেল বিজান। েযানিক্সে ত
এক িন্ধুে িাসাে যাক্সে। বিেক্সত একটু র েী হক্সত পাক্সে।

