জুলেখা গ াছে করলছ জানার পর খাননকটা নননিন্ত হলে আবার বাসার গপছলন চলে এলো
নিজান। বসন্ত আসলছ। বা ালন টিউনেপ উঠলছ। নােোর ো ালনা টিউনেপ। একটা দীর্ ঘ
ননিঃশ্বাস ছালে। তার ভাবলতও কষ্ট হে নােো আর গনই। নােোর সালের বােীলত এখন
জুলেখার বাস। নােো যনদ গকানভালব জানলত পারত নিজান তার মৃত্যুর পর এক
তরুণীলক ননলে আবার সংসার করলব, গস নক খুব রা করত? নােোর গেষ নদনগুলোলত
নিজান শুধু গচষ্টা কলরলছ তালক নানান েরলণর উপহালর ভনরলে নদলত। নানা জাে াে
গবোলত ননলে গ লছ, তাবৎ গরস্টুলরলে গখলেলছ – নােোর িন গেলক সব অসুখ সংক্রান্ত
উলে গস দূলর সনরলে রাখলত গচলেলছ। িাো ঝাাঁনকলে নােোর নচন্তা সনরলে গেোর গচষ্টা
কলর নিজান। নক োভ? যতনদন গস গেঁলচ নছে নিজান তালক প্রাণ নদলে ভালোলবলসলছ।
নকন্তু গস চলে যাবার পর ননিঃসঙ্গতা তালক গ্রাস কলর। গস একা োকলত চাে না। তার
িলন হে এই বােী তালক ননিঃেলে গ্রাস করলব।
দনিলণর িালঠ নবোে একটা পাইন াছ গভলঙ্গ পলে নছে, অলনক নদন আল ই গখোে
কলরলছ নিজান। তার কালছ যন্ত্রপানত সব আলছ, নকন্তু এলতা বে একটা াছ একা একা
গকলট সরালনার িত ইচ্ছােনি তার গনই। িাইক নালি একটা গশ্বতাঙ্গ হ্যানিম্যান আলছ,
র্র সংসার বলে নকছু গনই। গবসলিলে রুি ভাো কলর োলক। অনেকাংে সিে িদ গখলে
চুর হলে পলে োলক। যখন ভালো োলক তখন নকছু কাজকি ঘ কলর। নবশ্বাসলযাগ্য। নিজান
অলনক নদন েলর গচলন। কি কলর হলেও পলনর বছর। প্রেি নদলক তার ননজস্ব
ঘ
এপাটলিে
নছে, াে ঘ গেি নছে, গবে সুস্থ জীবন যাপন করত। নকন্তু তারপর ঠিক নক
হে গক জালন, িদ খাওো গবলে গ ে িাইলকর, াে ঘলেলির ালে হাত গদবার পর গসও
োনে গিলর সটলক পলে। বছর দলেক েলর িাইলকর জীবলনর গকান েরা বাাঁো নত আলছ
বলে জানা গনই নিজালনর। নকন্তু হালতর কাজ ভালো পালর। ইলেনিক কাজ, প্লানবং, িাটি
কাটা, বা ান করা, কাঠ কাটা – যাবতীে কাজ গস করলত পালর। তার কালজর গরটও
খুবই সস্তা। নিজালনর িত গবে কলেকজন ক্লালেে আলছ তার। তালদর োই েরিালেে
গখলট গকানরকলি নদন গুজরান কলর িাইক।
নিজান দু’ নদন আল গোন কলর তালক আসলত বলেনছে। াছটার একটা ব্যাবস্থা করলত
হলব। েিু করে াছটা তকােও গযখালন নছে গসখান গেলক কি কলর হলেও ফুট
নবলেক সলর গ লছ জং লের নদলক। একটু অবাক হে নিজান। িাইক এলতা তাোতানে
আসলব গস ভালব নন। খবর গদবার দু’চার নদলনর িলে সাোরণত তার টিনক গদখা যাে
না।
খাবার গটনবলে চুপচাপ বলস খালচ্ছ জুলেখা। গ াছে কলর একটা োে-নীে গ ারা কাটা
সুনতর োেী পলরলছ। গসাজা, গভজা চুে গতাোলে নদলে যতখানন সম্ভব শুনকলে পাট পাট
কলর আঁচনেলেলছ। গহোর ড্রাোর ব্যবহার করলত নেনখলে নদলেলছ নিজান, নকন্তু জুলেখা
ব্যবহার কলর না। তার পছন্দ হে না। চুে এিননলতই শুনকলে যাে। সিে োল , নকন্তু
শুনকলে যাে।
রান্নার্লর গেকোস্ট আইল্যাি োকলেও গসখালন প্রাে কখনই খাে না নিজান। তালদর
এিন চিৎকার একটা াইননং রুি আলছ; দািী, দে জলনর বসার উপলযা ী গটনবে।

গসখালন বলস গখলতই গস পছন্দ কলর। জুলেখা রান্নার্লরর কাউণ্টালর বলস গখলত পছন্দ
কলর, নকন্তু নিজানলক অযো িনকষ্ট নদলত চাে না।
জুলেখালক গ াছে করলত গদলখ নিজান ননলজই দ্রুত রান্না কলরলছ। গস ভালো রান্না কলর,
করলত পছন্দও কলর। জুলেখা রান্নার্লরর কাজ কি ঘ পালর, রান্নাবান্নাও নকছু পালর বলে
িলন হে, নকন্তু এখন পযন্তঘ খুব একটা করলত গদলখ নন নিজান। নত্যন জাে াে নত্যন
সংসালর নকছু সিেলতা ো লবই, ননলজলক বুনঝলেলছ নিজান। নােো গেঁলচ োকলতও
অনেকাংে সিে নিজানই রান্না করত। এটা তার কালছ গকান নত্যন নবষে নে।
“িাছটা গকিন হলেলছ?” নিজান নরি োে নজলেস কলর।
ননিঃেলে িাো গদাোে জুলেখা। ভালো। মুলখ নকছু বলে না। নিজান গখোে কলরলছ এটা
জুলেখার একটা স্বভাব। গকান প্রলের উত্তর গস ঝট কলর গদে না। র্াে নানেলে
চাোলনার গচষ্টা কলর।
“আিার রান্না গতািার ভালো োল ?”
আবার িাো গদাোে জুলেখা। হ্যাাঁ।
“আলরকটু ভাত গদব?”
িাো নাোে জুলেখা। না।
ননলজর নদলক তীক্ষ্ণ নজর আলছ জুলেখার। গস একহারা েলনর, চিৎকার োরীনরক
কাঠালিা। নিজান এটা পছন্দ কলর। সবারই উনচৎ োরীনরকভালব সুন্দর এবং নেট োকার
গচষ্টা করা। তার ননলজরই গতা প্রাে ষালটর িত বলেস হে, নকন্তু গস আপ্রাণ গচষ্টা কলর
ননলজর েরীর ঠিক গরলখলছ, ননেনিত ব্যাোি কলর। তালক এখনও অলনক তরুণ গদখাে
বলেলসর ত্যেনাে। জুলেখা তার নদলক তাকালে নক গদলখ? গস নক বুলঝ শুলনই এই বলেসী
গোকটালক নবলে কলরনছে? নজলেস কলরলছ নিজান, গকান উত্তর কখনই পাে না।
“ও, একটা কো নজলেস করলত ভুলে গ নছ,” নিজান বেে। “িাইক এলসনছে নানক?
াছটার ব্যবস্থা করবার জন্য ওলক আসলত বলেনছোি।”
আবার ননিঃেলে িাো নালে জুলেখা। একটু পলর নীচু োে বেে, “জানন না। ও গতা
চুনপ চুনপ কাজ কলর চলে যাে।”
কোটা ঠিক। কলেক নদন আল এলস ড্রাইভওলে গেলক জলি োকা ত্যষার এবং বরে
সনরলে নদলে ন লেনছে। এলতা বে ড্রাইভওলে একা একা পনরষ্কার করলত পালর না
নিজান। িাইকলক বেলে গস একটা গনা প্লাউ কালরা কাছ গেলক োর কলর ননলে এলস সব
পনরষ্কার কলর নদলে যাে। সাোরণত অলনক ত্যষার পেলে তালক াক গদে নিজান।
এনপ্রে িালস ত্যষার খুব কিই পলে নকন্তু এবার হঠাৎ একনদন খুব গতােলজাে কলর
পলেনছে। জুলেখা আসার পর ঐ একনদনই পলেলছ। ভীষণ খুেী হলেনছে জুলেখা।
চারনদলক এিন সাদা েবেলব হলে গযলত পালর গস নচন্তাই করলত পালর নন।
খাবার পর িাইকলক গোন গদলব, িলন িলন ভাবে নিজান। কো নছে িাইক াছটালক
গকলটকুলট এলকবালর ননলে যালব। একপালে সনরলে গরলখ নক োভ? একা একা িাইক এই
াছ নকভালব সরালো গসটাও একটা প্রলের ব্যাপার। নিজালনর গচলে আরও বছর
পালচলকর বেই হলব িাইক। েবা চওো, নকন্তু অনতনরি িদ্যপালনর জন্য গদলখ আরও
বুলো িলন হে। হেত সালে কাউলক ননলে এলসনছে।

ন নার গেষ হলত সাতটা বাজে। নিজান নেরনত পলে চকলেট গকক ননলে এলসনছে,
গসটা পনরলবেন করে খাবার পর। জুলেখার খুব পছন্দ। কোবাতঘা অবশ্য প্রাে নকছুই হে
না। জুলেখা ননলজর গেলক কখন কোবাতঘা শুরু কলর না। নিজানলকই আোপ চাোলত
ঘ হলত এখনও র্ো
হে। খাওো গেষ হলে বাইলরর গ লক ন লে বসে জুলেখা। সুযাস্ত
ঘ গদখা যাে না। নকন্তু আকালের
খালনলকর উপর বাকী। এনদকটালত বসলে অবশ্য সুযাস্ত
গেষ আলোটুকু গদখলত ভালোই োল । জুলেখালক ননিঃেলে বলস সািলনর জং লের নদলক
তানকলে োকলত গদলখ মুগ্ধ হে নিজান। গকিন িাোিে একটা দৃশ্য! তার ইলচ্ছ হে গসও
তার পালে ন লে বলস। নকন্তু সাহস হে না। তার উপনস্থনতলত জুলেখা ননর্ ঘাত নাভ ঘাস
হলে পেলব। কলেকনদন আল নিজান পালে বসবার পর পাাঁচ নিননটও যােনন, গস হঠাৎ
উলঠ চলে ন লেনছে। তালক বুঝলত পালর না নিজান। তার পুণ ঘ িত ননলেই নবলে কলরনছে
নিজান। নকন্তু এখন তার িলন প্রচুর সলন্দহ এবং প্রে। গকাোে গযন নক একটা সিস্যা
রলেলছ। গস ঠিক েরলত পারলছ না। জুলেখালক নজলেস কলর গকান োভ গনই। গস গকান
উত্তর গদে না।
োো-বাসন খনেলে ন েওোসালর ঢুনকলে নদলে গিনেন চানেলে নদে নিজান। িাইকলক
গোন নদে। েরে না িাইক। নিজান একটা ভলেস গিইে রাখে তার জন্য। িাইক খুব
সম্ভবত শুনলবই না। নিজানলকই আবার কে করলত হলব পলর একসিে। ব্যাটা পাাঁে
িাতাে। গকাোে নচত পটাং হলে পলে আলছ গক জালন?
ঘ গ্রাস করে চারনদক, পাখীরা নকনচরনিনচর কলর নেলর গ ে জঙ্গলে, দূর
েীলর েীলর সুযাস্ত
আকালে নানা রলের গখো একটু একটু কলর মুলছ গযলত শুরু করে, আকালে নিটি নিটি
কলর জ্বো তারাগুলো উজ্জ্বে গেলক উজ্জ্বেতর হলে উঠলত োলক। আজ আকােটা
এলকবালর ঝকঝলক করলছ। গকাোও নবন্দুিাত্র কালো গিলর্র নচহ্ন গনই। চাাঁলদর গকান
নাি ন্ধ গনই। সাোরণত েহর গেলক একটু দূলর হওোে চাাঁদ এবং তারা গদখার জন্য
চিৎকার জাে া নিজালনর এই বােী। এিন ননরাো কলর প্রকৃনতলক আনবষ্কার করার এর
গচলে ভালো স্থান খুব একটা পাওো যালব না এই এোকাে।
একটু নেো েন্দ্ব কলর বাইলর গ ক-এ এলস জুলেখার পালে একটা গচোলর বলসই পেে
নিজান। গস তার নববানহতা স্ত্রী। তার সালে র্ননষ্ট হবার গচষ্টা করাটা তার জন্য এখন
কতঘলব্যর িত। বছর খালনক হে নবলে হলেলছ। কা জ পত্র করলত করলত প্রাে বছর
খালনকই গেল গ ে। ইনতিলে গস একবার গদলে ন লেনছে কলেকনদলনর জন্য নকন্তু
গসই সিে খুব একটা র্ননষ্ট হবার সুলযা হে নন। জুলেখা হলত চােনন। নিজান গজার
জবরদনস্ত করবার গকান গচষ্টা কলর নন। গস েলরই ননলেনছে েীলর েীলর সব ঠিক হলে
যালব। জুলেখার েজ্জা ননিে ভােলব, সব স্বাভানবক হলে যালব।
“আজ িলন হলচ্ছ চাাঁদ উঠলব না,” তারা ভরা আকােটালত গচাখ বুোলত বুোলত মৃদু কলে
বলে নিজান।
মুগ্ধ দৃনষ্টলত আকালের নদলকই তানকলে নছে জুলেখা। সূলযরঘ গেষ আলোটুকু পনরপূণ ঘ ভালব
মুলছ যাবার পর আকােটা গযন হঠাৎ কলরই বহুগুলন উজ্জ্বে হলে উলঠলছ। গযনদলক দৃনষ্ট
যাে শূধু অসংখ্য নিলত্রর গুচ্ছ! “আজ অিাবস্যা,” জুলেখা মৃদু োে বলে।

“তাই নানক? এই জন্য আকােটা আজ এিন উজ্জ্বে গদখালচ্ছ! খুব ভালো ো লছ গদখলত,
তাই না?” আলব ভলর বলে নিজান। একটা সিে নছে যখন নিজানও হাাঁ কলর র্োর
পর র্ণ্টা আকালের নদলক তানকলে গেলকলছ। তখন নােো গেঁলচ নছে, সুস্থ নছে।
ননিঃেলে িাো গদাোে জুলেখা।
“ত্যনি ান াইলত পার?” আোপটা চানেলে যাবার গচষ্টা কলর নিজান।
ননিঃেলে িাো নালে জুলেখা। গস ান াইলত পালর না। গুন গুন কলর কখন ান াে না
তা নে, হেত শুনলত খারাপও োল না, নকন্তু সনতুকারভালব যালক ান াওো বলে
গতিনটা গস কখনই াে নন। অলন্যর সািলন কখনই াে না।
নিজান তালত একটুও দিে না। “গনা প্রবলেি। আনিই াইব তাহলে। আিার ো
এলকবালর িন্দ না। রনব গুরুর ‘আজ গজাৎনা রালত’ ানটা শুলনছ না, দাাঁোও ওটাই
াই।”
“আজ গজাৎনা না, অিাবস্যা,” মৃদু োে তালক স্মরণ কনরলে গদে জুলেখা।
গহলস শ্রা কলর নিজান। “নক আলস যাে তালত? গজাৎনাও সুন্দর, অিাবস্যার রালত
তারা ভরা আকােও সুন্দর।”
গস সনতু সনতুই খুব দরদ নদলে ‘আজ গজাৎনা রালত সবাই গ লছ বলন’ াইলত শুরু
করে। তার ো খুব িন্দ নে। কালন গখাাঁচা গদে না। ধেয ঘ েলর নকছুিন গোলন জুলেখা।
হঠাৎ তীে বাতালসর োক্কাে গেঁলপ গেঁলপ ওলঠ র্ন বন, সা লরর গেউলের িত আলোেন
গতালে ালছর াে, পাতাে পাতাে বাতালসর জঘন। চিলক ওলঠ জুলেখা, চারনদলক
তটস্থ ভঙ্গীলত তাকাে, দুলরর অন্ধকালর উদনবগ্ন দৃনষ্ট গিলে নকছু গদলখ; চঞ্চে বাতালস
ঘুনের িত উেলছ তার ছাো চুে। গস হঠাৎ ননলজর আসন গছলে উলঠ পলে। ত্রস্ত পালে
গভতলর চলে যাে।
“গকাোে যাচ্ছ?” নিজান অবাক হলে জানলত চাে। “ভলের নকছু গনই। একটু গজার
বাতাস হলচ্ছ।”
গকান উত্তর গদে না জুলেখা, এক রকি গদৌলে নিঁনে গবলে উপলর তার গোবার র্লরর
নদলক চলে যাে। নিজান ব্যাপারটা ঠিক েরলত পালর না। হঠাৎ জুলেখার এিন ভীত সন্ত্রস্থ
হলে উঠবার নক কারণ? গস গ্রালির গিলে। বাতালসর ঝাপটাে ভে পাবার গতা গকান
কারণই োকলত পালর না। গস ান োনিলে আরও নকছুিন একাকী বলস োকে। এই
অল্প বেস্ক গিলেটালক গস এলকবালরই বুঝলত পারলছ না। গকাোও নকছু একটা সিস্যা
আলছ নকন্তু গস ঠিক েরলত পারলছ না। গকউ তালক নকছু বলেও নন। পুলরাটাই তার
ননলজর িলনর ভুেও হলত পালর। অসম্ভব নে। হলেই ভালো। এই বলেলস আর নত্যন
কলর গকান সিস্যাে গস পেলত চাে না।

