পরদিন সন্ধ্যায় দিজান যখন জুলেখালে দনলয় এোলনর বাসায় পপ ৌঁছাে, এোন তালির
জন্য দিনার পেদবলে পদরলবশন েলর প্রস্তুত হলয়ই দছে। পদরচয় পব ব সারা হলত পস
তালিরলে সরাসদর পখলত আিন্ত্রণ জানাে। এোনলে পিলখই পবাঝা পেে পস জুলেখার
সালে তার পসশন শুরু েরবার জন্য অধীর হলয় আলছ। এই জাতীয় পেস খুব সম্ভবত
এোই তার প্রেি। তার োলছ ব্যাপারো এোধালর অদিনব এবং পরািাঞ্চের।
এোন স্যােিন দিস পবে েলরদছে, সালে আলুর িতবা এবং সাোি। দিজালনর সালে
ইংলরজীলত েো বেলেও জুলেখার সালে পস দহন্দী এবং তার িাঙ্গা বাংোয় চাদেলয় যায়।
জুলেখা িলন হে তার েোবাতবায় দবলশষ রেি িজা পালে। পস িালঝ িালঝ তার বাংো
শুধলর পযন্তব দিলে। দিজান এলিশীয় খাবার পছন্দ েলর। দবলশষ েলর স্যােিন িাছ। পস
িলন িলন দুদিন্তায় োেলেও পখলত োপ বন্য েরে না। জুলেখা অবশ্য সাোি ছাড়া দেছুই
মুলখ তুেে না। এোন তালে পজারাজুদর েরলেও তালত পোন োজ হে না। জুলেখা
হাদস মুলখ িাো পিাোে। পস অন্য দেছু খালব না।
দিনার পশলষ দেদিংরুলি দিলর এলস বসে ওরা দতনজন। এোন দনলজ িদ্যপান েরলেও
পজলনলছ দিজান দেংবা জুলেখা েলর না। সুতরাং তালিরলে পস পসািা দিে। দনলজ আধা
গ্লাশ পরি ওয়াইন দনে। “স্বালযযর জন্য িালো। আদি খুব এেো খাই না। দিনালরর পর
অল্প স্বল্প। পতািালির পোন আপদি পনই পতা?”
দিজান িাো নাড়ে। তালির পোন আপদি পনই। তার বুলের িলে হাতুড়ীর বাদড়
ব পোন এেো অজুহালত তার বাইলর যাবার েো। নাদে আলরেটু
পড়লছ। এই পযালয়
পলর? জুলেখা দে দেছু সলন্দহ েলর বসলব? এোলনর দিলে তাদেলয় এেো সংলেত
পাবার অলপক্ষা েরলছ পস।
এেো পসািায় স্বািী স্ত্রী পাশাপাদশ বলসলছ ওরা। মুলখামুদখ এেো েদিলিাড়া পচয়ালর
বসে এোন, হালতর গ্লাশোলে এেো পছাে োৌঁলচর পেদবলে রাখে। “জুলেখা, এেো প্রশ্ন
েদর আপনালে?”
প্রেলি দিলসস দিজান বলে শুরু েলরদছে এোন, দেন্তু দিজানই তালে অনুলরাধ েলরলছ
নাি ধলর িােলত। জুলেখা তালত িাো দুদেলয় তার সম্মদত জাদনলয়দছে।
এোলনর অনুলরালধ মুচদে পহলস িাো পিাোয় জুলেখা।
“োনািার পোন দজদনষো এখন পযন্তব আপনার োলছ সবলচলয় িালো পেলেলছ?” সহজ
েলে জানলত চায় এোন।
জুলেখালে পিলখ িলন হে এোলনর বড় িাই সুল্ি সহজ আচরণ তার িালো োেলছ।
রহিলতর সালেও পস এখলনা এলতা সহজ হলত পালর দন। দিজানলে স্বীোর েরলত হে,
এোন জালন দেিালব এেজন সম্পূণ ব অপদরদচত িানুষলে বন্ধুত্ববাতসল্য দিলয় জয় েলর
পিো সম্ভব।
“সব দেছু,” দিধাহীন েলে বেে জুলেখা। “আিালির বাড়ী, পপছলনর জঙ্গে, হদরণ,
োঠদবড়ােী – সব দেছু।”
হাসে এোন। “আপনার স্বািীর খুব চিৎোর এেো বাড়ী আলছ। এখালন সবার বাড়ীলত
এিন জঙ্গে আর হদরণ পনই। পিলখন, আিার বাড়ীর চারদিলে শুধু বাড়ী আর বাড়ী।”
“দেন্তু আপনালে পিলখ িলন হলে আপদন অলনে বড়লোে। দে েলরন আপদন?”

এোন পবাধহয় এিন সরাসদর প্রলশ্নর জন্য প্রস্তুত দছে না। পস আিতা আিতা েলর
বেে, “আিার এেো ওষুলধর েম্পাদন আলছ। আো, দিজান দে আপনালে পোোও
পবড়ালত দনলয় পেলছ? আিালির এখালন দেন্তু অলনে সুন্দর সুন্দর জায়ো আলছ। দিজান,
পতািার স্ত্রীলে ব্লু িাউন্টাইলন পনলয় পেছ?”
দিজান িাো নাড়ে। “েরলির সিয় দনলয় যাব।”
তার দিলে তাদেলয় হাসে এোন। এেটু েম্বা সিয় দনলয়। দিজালনর িলন হে, এোই
দনিয় পসই সংলেত। পস হঠাৎ উলঠ িাৌঁড়াে। “জুলেখা, খুব োলছই আিার এে বন্ধু
োলে। আদি এেটু ওর সালে দেলয় পিখা েলর আদস। বড় পজার পলনর দবশ দিদনে।
তুদি ততক্ষন এোলনর সালে এেটু েো বে। ঠিে আলছ?”
এোন দিজানলে অবাে েলর দিলয় বেে, “পতািার যাবার িরোর দে? তালেই পিান
েলর এখালন আসলত বে।”
দিজান দেছু বোর আলেই জুলেখা হাদস মুলখ বেে, “না, না, উদন যাে। পবশী পিরী
েরলবন না।”
দিজান েো দিে পস যালব আর আসলব। িলন িলন প্রিাি গুনে। পস পিলবদছে জুলেখা
তালে পযলত দিলত চাইলব না। তার িলনর িলে দে চেলছ পে জালন? পস োড়ী দনলয় শ’
খালনে েজ দেলয় রাস্তার পালশ পােব েরে। প্রলয়াজন হলে পযন ঝে েলর দিলর পযলত
পালর। এোলনর জন্য িয় হলে। তার িাব িঙ্গী পিলখ িলন হয় দন পস এই সাক্ষালতর
পুলরা ঝ ৌঁদেো বুঝলত পপলরলছ। এোন দবপলি পড়লে পস দেলয়ও পয দে েরলব জালন না
দিজান, দেন্তু তার এেো দবশ্বাস আলছ - জুলেখা, দেংবা চাৌঁিনী - তার পোন ক্ষদত েরলব
না।
দিজান চলে যাবার পর েলয়ে মুহূতব নীরব পেে। এোন িলন িলন িাবলছ ঠিে দেিালব
প্রসঙ্গো পতাো যায়। তালে পখয়াে রাখলত হলব জুলেখা পযন সদন্দহান না হলয় ওলঠ।
জুলেখা তার মুলখামুদখ পসািায় পহোন দিলয় বলস আলছ। তালে পিলখ খুব দনরুদিগ্ন িলন
হলে। এোলনর দিলে তাদেলয় আলছ পস। এোন অবাে হলয় েক্ষয েরে তার দুই
পঠাৌঁলের িালে এে দচেলত হাদস।
“হাদসর দেছু হলয়লছ?” এেটু অপ্রস্তুত হলয় জানলত চাইে পস।
“িরজাো দে পখাোই োেলব?” জুলেখা সহজ েোয় বেে।
“আিালির এখানো পবশ দনরাপি। পচার িাোলতর উপদ্রব খুব এেো পনই।”
“তবুও বন্ধ্ েলর দিন।”
এই দবষয় দনলয় অযো বােয দবদনিয় েরলত চাইে না এোন। উলঠ দেলয় িরজাো বন্ধ্
েলর যখন দিলর এে, জুলেখা তখন পসািা পেলে উলঠ িাৌঁদড়লয় দেদিংরুলির পিয়ালে
পঝাোন পেলি বাৌঁধান ছদব এবং এোলনর পেদিনদশয়ােগুলো িনলযাে দিলয় পিখলছ।
এোন েিলে পেে। ব্যাপারো তার িাোয় এলেবালরই আলস দন। তার পিশব্দ শুলন
দিলর তাোে জুলেখা। “আপদন তাহলে এেজন সাইদেয়াদিস্ট?”
েদিত মুলখ শ্রাে েরে এোন। “আপনার স্বািী আিার সদতযোলরর পদরচয় আপনালে
দিলত চানদন।”

“পেন?” জুলেখার দৃদিলত সারল্য।
এোন এেটু দিধা েলর বেে, “উদন আপনালে অসম্ভব িয় পান।”
দিে েলর পহলস পিেে জুলেখা। “আিালে পেন িয় পালবন? দে েলরদছ আদি?”
ধীর পালয় পেঁলে দনলজর আসলন দিলর এে এোন। “িয়া েলর এেটু বসুন। দিজান চায়
আদি আপনার সালে এেটু েো বদে। লুোলবা না, ওনার ধারনা আপনার িলে
অস্বািাদবে দেছু এেো আলছ। তার েো শুলন িলন হলয়লছ আপদন হয়ত িাদিপে
পালস বানাদেটি পরালে ভুেলছন।”
জুলেখা এোলনর অনুলরাধ অবলহো েলর িাৌঁদড়লয়ই োেে। এোলনর েো শুনলছ িনলযাে
দিলয়। এোন তালে বসার জন্য চাপাচাদপ েরে না। “অলনে সিয়, পছােলবোয় েঠিন
সিলয়র পিতর দিলয় পেলে িানুলষর পিতলর এেো দিতীয়, তৃতীয় দেংবা আলরা পবশী
স্বিার সৃদি হয় দবদিন্ন ধরলণর পদরদযদতলে সািোলনার জন্য। এেো সিয় দছে অলনলেই
এইসবলে আজগুবী েো বলে উদড়লয় দিলতন। দেন্তু এখন সিয় পাদিলয়লছ। এই
জাতীয় অসুলখর দচদেৎসাও আলছ। আদি আপনালে সাহায্য েরলত পাদর।”
জুলেখা দনষ্পেে দৃদিলত এোলনর দিলে েলয়েো িীর্ ব মুহুতব তাদেলয় োেে। “তাহলে
আিার স্বািীর ধারনা আদি অসুয?”
ব েো বোর পচলয় পশানাই
এোন এই প্রলশ্নর পোন উির দিে না। পস জালন, এই পযালয়
ব জুলেখা দনিয় দনলজর পেলেই েো বেলত শুরু েরলব। অন্তত
িালো। পোন এে পযালয়
পসোই পস আশা েরলছ। তাছাড়া এিন দেছু েরলত বা বেলত পস চায় না পযন জুলেখা
হঠাৎ েলর রক্ষনাত্বে হলয় ওলঠ এবং অনাোদিত দেছু েলর বলস।
ধীর পালয় পেঁলে এোলনর েলয়ে ফুলের িলে এলস িাৌঁড়াে জুলেখা। “আিার স্বািীলতা
দনিয় আপনালে বলেলছন আদি দে েরলত পাদর। আপনার িয় েরলছ না আিার সালে
এিালব েো বেলত?”
এোন শান্ত েলে বেে, “আিার এেিাত্র উলেশ্য আপনালে এবং আপনার স্বািীলে
সাহায্য েরা। আদি আপনার বন্ধু, শ্ত্রু নই।”
জুলেখা িাো পিাোে। “তাই বুদঝ? পে তুহে এেো অসম্ভব খারাপ দজদনষ। আিার
স্বািী আপনালে আিার সম্বলন্ধ্ দে বলেলছন?”
“আপনার অসম্ভব শদির েো বলেলছন। আপনার অলনে রাে এোও বলেলছন। এবং
ওনার ধারনা আপদন অলন্যর িলনর েো পড়লত পালরন।”
“আর দেছু বলেন দন?”
“না। দেন্তু আপনার যদি দেছু বোর োলে আদি শুনলত চাই। দনদিত োকুন, আিালে যা
বেলবন তার এেো শব্দও বাইলর প্রোশ পালব না। আিার পপশায় পসোই দনয়ি।”
দপদছলয় দেলয় পসািায় বসে জুলেখা। “ঠিে আলছ, আদি আপনার পে তুহে দেছুো
হলেও পিোব। এই িহাদবলশ্ব েত দেই পতা আলছ। তার েত টুকু আিরা বুদঝ? দবজ্ঞান
অলনে এদেলয়লছ, দেন্তু অলনে দেছুই আজও আিালির জানা হয় দন। ধলর দনন, আদি
পতিন এেটি রহস্য। িাদিপে পালস বানাদেটি নয়, বলুন িাদিপে পাস বন। এেই শরীলর
দুটি অদস্তত্ব, প্রদতটি অদস্তলত্বর দিন্ন স্বিা। এেজন জুলেখা, অন্যজন চাৌঁিনী।”
“চাৌঁিনী পে? পোো পেলে এলো?” এোন খুব শান্ত েলে দজলজ্ঞস েরে।

“জুলেখার পযিন রলয়লছ িানবীয় অদস্তত্ব, চাৌঁিনীর পতিন রলয়লছ এে দিন্ন ধরলণর
অদস্তত্ব। খুব পছােলবোয় আিালির দু’জলনর খুব িাব হলয়দছে। আি বাোলন। জুলেখা
আিালে পচলয়দছে সাব বক্ষদনে বন্ধু দহসালব। আিার আদধ পি দতে শারীদরে অদস্তত্ব
আিালে দেছু অদচন্তনীয় ক্ষিতা দিলয়লছ। তার এেটি হলে বন্ধুত্বপূণ ব িানুলষর শরীলরর
িালঝ আদি বাস েরলত পাদর।”
“আদধ পি দতে অদস্তত্ব বেলত দে পবাঝালেন?”
“এো পবাঝালনা েি। ধলর দনন আপনার িানবীয় দৃদি শদির বাইলর এিন এেো দেছু যা
আপনালির পৃদেবীর সিান িােীিার।”
এোন তার দিলে শান্ত দৃদিলত তাদেলয় আলছ পিলখ মৃদু হাসে জুলেখা। “দবশ্বাস হলে
না? দনিশ বন পিখলত চান?”
দিধাদিত িঙ্গীলত িাো পিাোে এোন। দনিশ বন বেলত জুলেখা দে পবাঝালে পস দনদিত
নয়।
দনলজর আসন পছলড় উলঠ িাৌঁড়াে জুলেখা। “আিার স্বািী িালো িানুষ। তালে ব্যাো
পিয়াো আিার পলক্ষ সম্ভব নয়। দেন্তু আদি চাই না দতদন অলন্যর োলছ তার স্ত্রী সম্বলন্ধ্
খারাপ েো বলুন। এো পোন সংসালরর জন্যই িালো না। তালে এেো দশক্ষা পিয়া
প্রলয়াজন। আপদন এেজন িাোর িািার। আপনার পে তুহে পিোলনাোও িরোর।”
তারপলরর র্েনাটুকু এলতা দ্রুত র্েে পয এোন ঠিে ঠাহর েরলত পারে না। জুলেখা
দবদুযৎ েদতলত তার ঠিে সািলন চলে এলো। প্রচন্ড এেো োপ্পড় পড়ে তার িান োলে,
পসািা পেলে দছেলে িাটিলত পড়ে পস, দিে এবং সিয় জ্ঞান পোপ পপে, িাোর িলে
পযন চরেী ঘুরলছ, পচালখ দেছুই পিখলছ না। পর মুহুলতব িলন হে তালে পযন পেউ িাটি
পেলে অবেীোয় তুলে দনে, এেো ঝাৌঁদে, শূন্যতা, তারপর পযন এেো িালের সালে
বাদড় পখলয় েেলে পেলে দছেলে পড়ে পস। তার পৃদেবীলত অন্ধ্োর পনলি এে।
জুলেখা এদেলয় দেলয় দনের পলড় োো পিহোর নালের সািলন তার হাত পিলে ধরে।
শ্বাস প্রশ্বাস চেলছ। পঠাৌঁে টিলপ হাসে। পেঁলে বাইলরর িরজায় এলস তাো খুলে
ড্রাইিলয়লত পবদরলয় এে। পস পযন জানতই পোোয় দিজানলে পাওয়া যালব। পেঁলে োড়ী
পয বন্ত দেলয় জানাোয় পোো দিে। দিজালনর খুব সম্ভবত পছাে খাে এেো হাে ব এোে
হে। হতদবহবে অবযায় িরজা খুলে জুলেখালে পিতলর ঢুেলত দিে। প্যালসঞ্জার সীলে
বলস দনদব বোর েলে বেে জুলেখা, “বাসায় চে।”
দিজান তার দিলে িীতচদেত দৃিীলত তাদেলয় আলছ পিলখ পযাে েরে, “দচন্তার দেছু
নাই। উদন িালো আলছন।”
এেো স্বদস্তর দনিঃশ্বাস পছলড় োড়ী পছাোে দিজান। জুলেখার জন্য পস খুন খারাবীর
িািোয় পলড় যায় দেনা, পসোই তার প্রধান িয়।

