দাই মা ফিরল দুপুররর একটু পররই। সে রহমরের বরেেী হরব। ষাট ছুই ছুই। ফকন্তু
শরীর এখনও সবশ শক্তরপাক্ত। সবশ একটা দাপট ফনরে হাাঁটা চলা করর। রহমরের গাড়ী
োর বাড়ীর কারে দাাঁফড়রে থাকরে সদরখ সে কপাল কুচকাল। সেেরর এরে রহমেরক
স্বেং োর উর ারন নারেররর পারশ বরে থাকরে সদরখ সে থমরক সগল।
“নারের, তুই এখারন ফক কফরে?”
নারের েংযে করে বলল, “ইফন জুরলখা বু’র স্বামীর বন্ধু। সোমার োরথ কথা বলরবন।
বাবর োই বরলরে কথাবােতা হরল ওনারক ফনরাপরদ যাবার ব্যাবস্থা কররে।”
দাই মা ফবড়ফবড় করর বলল, “তুই সকান দুুঃরখ ঐ শেোনটার োরথ পরড় আফেে আল্লাই
জারন।” এবার রহমরের ফদরক ফিরল সে। “জুরলখা আপনারক আমার কথা বরলরে?”
মাথা নাড়ল রহমে। “আফম সয এখারন এরেফে জুরলখা োবী জারন না। আমরা োর
ফচফকৎো করারে চাই। সেই জন্য সখাাঁজ খবর করফে। শুনলাম আপফন হেে ফকছু জানরে
পাররন।”
দাই মা নারেররর ফদরক োকাল। “তুই বাশাররর কথা েব বরলফেে?”
নারের ফনুঃশরে মাথা সদালাল।
“োহরল সো েব শুরনরেনই,” রহমেরক উরেশ্য করর বলল দাই মা। োর ঘররর দরজাে
োলা ঝুলফেল। একটা চাফব সবর করর দরজা খুরল সেেরর সগল সে। একটা কাাঁরচর গ্লারশ
কলফে সথরক পফরষ্কার পাফন এরন রহমরের োমরন রাখল। “একটু পাফন খান। বাোে
আর ফকছু নাই। নারের কেটা ডাব সপরড় ফদফব?”
রহমে দ্রুে আপফি করল। “আফম ফকছু খাব না। আমার সপরট অসুফবধা হে।”
দাই মা ফকছু একটা ফচন্তা করল। “আপনার নাম ফক?”
“রহমে আলী।”
“আপফন জুরলখার বর ফমজারনর বন্ধু? োরদর ফবরের েমে আফম ফেলাম। সবশী মানুষরক
বলা হে নাই। ফবরেটা খুব চুপচাপ হরেফেল। আচ্ছা আপফন ঘররর সেেরর আরেন।
আপনারক আফম ফকছু কথা বলব। নারের বারান্দাে বে। দরজাটা সেড়ান থাক। সকউ
এরল শে কফরে।”
দাই মারক অনুেরণ করর ঘররর সেেরর ঢুকল রহমে। পাফনটা সে সখল না। এইেব
জ্বীন-ভুে এবং খুন খারাবীর কথা শুরন োর এখন েবাইরকই েরন্দহ হরে শুরু করররে।
সক জারন কার ফক মেলব আরে? ঘরটা সোট। মাটির ঘর। পফরপাটি করর োজারনা।
সশাোর ব্যাবস্থা মাটিরে। একটা সোষক পাো। সেখারনই বেরে হল রহমেরক। একটা
জানালা আরে, কার র পাল্লা সদো। সেটা খুরল ফদল দাই মা। সেেরর ফকছু আরলা
আেরে। একটা সমাড়া ফনরে ফকছু দূরত্ব সররখ বেল সে।
“নারেররর মুরখ সো েব শুরনরেন। আফম আপনারক সযটা বলব, সেটা আর সকউ জারন
না। জুরলখার ফচফকৎো যফদ করারে চান, োহরল একজন মানুষরক আপনারদর খু াঁরজ সবর
কররে হরব। োরক না সপরল সকান লাে সনই। ফকন্তু আরগ আপনারক কথা ফদরে হরব,
আমার মুখ সথরক যা শুনরবন, আপনার বন্ধু োড়া আর কাউরক বলরবন না।”
রহমেরক কথা ফদরে হল। সকৌতুহরল োর দম বন্ধ হরে আেরে। বুড়ী গলা নাফমরে
বলল,“োর নাম হরচ্ছ সমাল্লা, সমাল্লা ইমাম। োর ফবরশষ ক্ষমো আরে। সে জ্বীন সপাষ

মানারে পারর, োড়ারে পারর, দাে কররে পারর। জ্বীরনর উপর োর অরনক ক্ষমো।
েবার থারক না। কাররা কাররা থারক। জুরলখার ফচফকৎোর জন্য সমাল্লারক ফনরে এরেফেল
ওর বাবা। দূর সথরক। সযন গ্রারমর সকউ এই ব্যাপারর ফকছু না জারন। োর বাবা, মা
আর আফম োড়া আর সকউ ফকচ্ছু জারন না। সমরেটারক আফম বুরক ফপর করর মানুষ
কররফে। ওর বাবা,মা আমারক ফবশ্বাে করে। জানে মরর সগরলও আমার মুখ সথরক
সকান কথা সবর হরব না। ”
একটা দীঘ ত ফনুঃশ্বাে োড়ল বুড়ী। “আেলারমর োরথ ফবরের করেক ফদন আরগ সমাল্লারক
আনা হরেফেল। রারে। সে অরনক তুক োক করর চাাঁদনীরক োড়ারলা। আমরা োবলাম
জুরলখা এবার সুরখ থাকরব। ফকন্তু চাাঁদনী খুব শেোন জ্বীন। সে আমারদর েবাইরক
সধাাঁকা সদে। আমরা সেরবফেলাম সে চরল সগরে, আেরল যাে ফন। অফেনে কররফেল।
আেলারমর োরথ ফবরের পর সেটা ধরা পড়ল। সবচারা আেলাম বাধ্য হরে জুরলখারক
োলাক ফদল। জুরলখার বাবা েীষণ সররগ সগল। সমাল্লারক বলল জফমরনর একটা ব্যাবস্থা
কররে। যফদ জফমনরক েফররে সদো যাে, োহরল চাাঁদনী হেে ফনরজই চরল যারব। বরনর
মরধ্য বাশাররক করেক জন োঙ্গ পাঙ্গ ফনরে ধরর সমাল্লা। জফমনরক োড়ারনার জন্য োরক
মাররধার করর। বাশাররর বুরকর সদাষ ফেল। হাট ত সিল করর। হেোগা। জ্বীরনর জন্য
জীবনটা ফদল। ফকন্তু সমাল্লা একটা কারজর কাজ করর। সে জফমনরক বন্দী করর োর োরথ
ফনরে যাে। সকউ জারন না জফমন সকাথাে, ফকোরব আরে।”
রহমে চমকাল। “জফমন ফক োহরল সমাল্লার দাে হরে আরে?”
“হ্াাঁ। োর পরই জুরলখার বাবা-মারক ফবষ ফদরে মারর চাাঁদনী”।
েম্ভব-অেম্ভব ফনরে আপােে মাথা ঘামারচ্ছ না রহমে। এই মহাফবরশ্ব কেটুকুই বা সে
জারন?
“সমাল্লারক সকাথাে খু াঁরজ পাব?” জানরে চাইল সে।
“জাফন না,” মাথা নাড়ল বুড়ী। “শুধু এইটুকু মরন আরে সে উিররর যাদবপুর নারম সকান
গ্রাম সথরক এরেফেল।”
উিররর যাদবপুর? শুধু এই টুকুর উপর েরো করর ফক কাউরক খু াঁরজ পাওো েম্ভব? উির
বলরে কে উির? এই গ্রারমর উির নাফক পুররা বাংলারদরশর উির? মরন হল না
বুড়ীরক ফজরেে করর সকান লাে হরব। রহমে োরক অরনক ধন্যবাদ জাফনরে ফবদাে
ফনল।
নারের োর গাফড়রে করর বাজার পযন্তত এরলা। োরক সেখারন নাফমরে ফদরে সহারটরলর
পথ ধরল রহমে। োর মাথাে ফচন্তার ঝড়। উিররর সমাল্লারক সে ফক করর খু াঁরজ পারব?
অফবরনশ ফক সকান কারজ আেরব?
অফবরনশরক সহারটরলর সডরেই পাওো সগল। রহমেরক সদরখই সে ফবশাল এক গাল
হাফে ফদল। “সকাথাে ফেরলন আপফন োরা ফদন? জামালপুরর? সয কারজ এরেফেরলন,
সেটা হল?”
রহমে দাাঁফড়রে সগল। “ফকছু কাজ হরেরে। ফকন্তু আপনার একটু োহায্য লাগরব মরন
হরচ্ছ।”

অফবরনশ খুশী হরে সগল। “বরলন ফক! আপনার সকান কারজ আেরে পাররল খুব োরলা
লাগরব। আপফন মানুষটা োরলা। বরলন, ফক কররে পাফর?”
রহমে ফিধা কররে সদরখ গলা নাফমরে সযাগ করল, “সগাপন কথা হরল আপনার কামরাে
ফগরে আলাপ করা যাে। সদোরলরও কান আরে।”
োরক োরথ করর ফনরজর কামরাে এরন দরজা লাফগরে ফদল রহমে। “সদখুন অফবরনশ,
ব্যাপারটা একটু নাজুক। আপনারক বলরল আপফন আবার আমারক পাগল টাগল োবরবন
না।”
অফবরনশ হাফে মুরখ বলল, “বরেে সো কম হল না। পাগল জীবরন অরনক সদরখফে।
আররাও সদখব। ফকন্তু আপফন সয োরদর একজন নন, সে আফম প্রথন সদখারেই বুরঝফে।
আপফন ফনফিরন্ত বলুন।”
“আফম একজন মানুষরক খু াঁজফে। োর নাম সমাল্লা ইমাম। সে জ্বীরনর ওঝা। আপনার ফক
ফবশ্বাে আফম জাফন না। আমারটাও জানরে চাইরবন না। ফকন্তু ফনোন্ত ফবপরদ পরড়ই
এখারন এরেফেলাম। আমার বন্ধু একটি কম বরেেী সমরেরক ফবরে করর কানাডা ফনরে
যাে। সমরেটির ফকছু একটা েমস্যা আরে। েবাই বলরে োর উপর জ্বীরনর আের আরে।
এই সমাল্লা োরহবরক আমার দরকার। জামালপুরর ঐ সমরেটির খুব ঘফনষ্ট এক আত্মীেেম
মফহলা আমারক বরলরে, সমাল্লা ইমাম আমারদররক োহায্য কররে পাররব। ফকন্তু োর
েম্বরন্ধ খুব সবশী েথ্য আমার কারে সনই। শুধু সজরনফে সে উিরর যাদবপুরর থারক।
সকান উির, সকান যাদবপুর – আমার সকান ধারনা সনই।”
েব শুরন অফবরনশ ফকছুক্ষন আপন মরন োবল। “গ্রামাঞ্চরলর মানুষ জ্বীন-পরী খুব গেীর
োরব ফবশ্বাে করর। েগবারনর দুফনোে অরনক ফকছুই েম্ভব। আমারক সদরখ যাই মরন
সহাক, আফম আবার ফবোন অন্ত প্রাণ। সকান ফকছু ব্যাখ্যা কররে না পাররল ফবশ্বাে কররে
খুব কষ্ট হে। ফকন্তু সেই প্রেঙ্গ থাক। আপনার দরকার সমাল্লা ইমামরক খু াঁরজ সবর করা।
োর নামও আফম কখন শুফনফন, যাদবপুর বরল সকান জােগাও এই অঞ্চরল আরে বরল
জাফন না। ফকন্তু, আফম একজনরক ফচফন যার জ্বীরনর ওঝা বরল ফকছু পফরফচফে আরে। োর
োরথ একটু আলাপ করর সদফখ। যফদ ফকছু জানরে পাফর োহরল আপনারক জানাব।”
অফবরনশ চরল যাবার আরগ জানরে চাইল, “খাওো দাওো হরেরে? যফদ চান আফম রুম
োফে তরের ব্যাবস্থা কররে পাফর।”
রহমে বাইরর ফগরে খারব বরল ফেদ্ধান্ত ফনল। শহরটা সোট হরলও সবশ সুন্দর। একটু
সেঁরট সদখরে চাে। অফবরনশ চরল সযরে সগােরল চরল সগল। ফমজারনর ওখারন ফক হরচ্ছ
সক জারন? আজরক যা সজরনরে, সেটুকু বন্ধুরক সটক্সট করর ফদল। সিান কররে েেই
হে। জুরলখা কাোকাফে থাকরল ফক েরন্দহ করর বেরব সক জারন? োর োমরন ফমজান
মন খুরল কথাও বলরে পাররব না। ফক সয ফবপরদ পড়া সগল! এই ফবপদ সথরক পফরত্রাণ
ফক? সমরেটারক এখারন ফিফররে ফদরে যাবার সো সকান প্রশ্নই আরে না। হে সে ফনরজ
মররব, নেে অন্যরদর মাররব।
অফিরে সপৌাঁরে রহমরের সটক্সট পড়ল ফমজান। রহমে অরের মরধ্য নতুন েথ্য যা

সপরেরে জাফনরেরে। বাস্তব–অবাস্তব ফনরে আর সমারটই মাথা ঘামারচ্ছ না ফমজান। যফদ
সমাল্লা ইমাম এই েমস্যার সকান েমাধান কররে পারর োহরল োরকই খু াঁরজ সবর কররে
হরব। োর আো-যাওোর খরচ ফমজান সদরব, সেটা সকান েমস্যা নে। ফকন্তু োর ফেোর
ব্যবস্থা ফক করর করা যারব সেটা একটা ফচন্তার ব্যাপার। ফকন্তু আরগ োরক খু াঁরজ পাওোটা
প্ররোজন। পরর এেব ফনরে ফবস্তাফরে ফচন্তা করা যারব। োর হেে এরো দূরর পাফড়
জমারনারই দরকার হরব না। যারা জ্বীন সপারষ োরা নাফক দূরর বরেই অরনক কাজ
কফররে ফনরে পারর। সমাল্লার ক্ষমো কেখাফন সক জারন?
কারজর িাাঁরক সুরযাগ বুরঝ রহমেরক একটা সিান ফদল। েখনও ঘুমারে যােফন সে।
রাে দশটার মে বাজরে বাংলারদরশ। োরা শহর এরকবারর সুনোন কররে। োর
কামরাে একটা সটফলফেশন আরে। সেটাই সদখফেল রহমে। ফমজারনর কারে েকাল
সথরক যা যা ঘরটরে েব ফবস্তাফরে বণ তনা করল। অফবরনশ এখনও োরক ফকছু জানাে ফন।
সয ওঝার োরথ সে সযাগারযাগ কররে সচরেফেল োরক সিান করর পাওো যাে ফন।
সবাধহে সকাথাও জ্বীন ঝাড়ারে সগরে। সমরেজ সররখরে অফবরনশ। কখন কল ব্যাক
কররব সক জারন? রহমে অবশ্য দৃঢ় েংকে করররে সমাল্লার হফদে না ফনরে সে সকাথাও
যারচ্ছ না। এরো দূর এরে ফপফেরে যাবার প্রশ্নই আরে না।
রহমেরক ঘুমারে যাবার সুরযাগ ফদরে কারজ ফিরর সগল ফমজান। মারলক এবং ফজফনো
এখনও সকান ফকছু জানাে ফন। একবার সিান কররব ফকনা োবল। পরর মে পাল্টাল।
বার বার সিান কররল ওরদর দাম সবরড় যারব। যা ফেদ্ধান্ত সনবার ফনক। বাোে
আপােে শাফন্তরেই আরে ফমজান। সে োর মে থারক, জুরলখা ফনরজর মে।
োইফকোফিরের খবর ফনরেরে সে। েদ্ররলাক েম্পূণ ত োরলা হরে যারবন ফকন্তু ফকছুফদন
েমে লাগরব। োরক বাোে পাঠিরে সদো হরেরে। পুণ ত ফবশ্রাম ফনরে বলা হরেরে েপ্তাহ
দুরেক। সকান পুফলফশ ঝারমলা হে ফন কারণ এলান চাে ফন। সে কাউরক সদাষাররাপও
করর ফন। মরন মরন োরক অেংখ্য ধন্যবাদ জাফনরেরে ফমজান। ঠিক করররে আর
ফকছুফদন পরর ফগরে োরক সদরখ আেরব।
কাজ সেরর বাোে ফিররে ফিররে ফবরকল হল। ইদানীং জুরলখার োরথ প্রাে কথা বােতা
হেই না। আরগর মে এখন আর অফিে সথরক োরক সিান করর না ফমজান। ব্যাপারটা
হাস্যকর মরন হে। জুরলখার জন্য োর ফচন্তা করবার সকান প্ররোজন সনই। োোড়া সিান
করর ফক কথাই বা বলরব?
বাোে ফিরর োর অবাক হবার পালা। েমস্ত বাড়ী পফরপাটি করর গুফেরেরে জুরলখা।
অরনক পরদর রান্না করররে। সটফবরল সেট পযন্তত োফজরে ফদরেরে – চারটা। ফমজান
োবল হেে মারলক এবং ফজফনো এরেরে। ফকন্তু োরদর সকান ফচহ্ন সকাথাও সদখা সগল
না। োরক এফদক ওফদক খু াঁজরে সদরখ জুরলখা বলল, “এখনও আরে ফন। চরল আেরব।
আমরা এক োরথ খাব।”
“সিান ফদরেফেল নাফক?” ফমজান সকৌতুহলী হরে জানরে চাে।
োর প্ররশ্নর উির সদে না জুরলখা। ফমফষ্ট সহরে বলল, “চরল আেরব। আপফন হাে মুখ
ধুরে আরেন।”
কথা না বাফড়রে উপরর উর যাফচ্ছল ফমজান, ফপছু ডাকল জুরলখা। “সশারনন! ওরা

আমারক পেন্দ কররব সো?”
মাথা সদালাল ফমজান। “অরনক পেন্দ কররব।”
জুরলখা লাজুক গলাে বলল, “আফম ফকন্তু আপনার োরথ এক ঘরর থাকব না। চাাঁদনী খুব
রাগ কররব। ওরদররক আবার ফকছু বলরবন না।”
মাথা নাড়ল ফমজান। বলরব না। উপরর এরে সিানটা সচক করল। কল লগ সদখল।
েকাল সথরক উলরটা পালটা ফকছু সিান এরেরে, সবাধহে সটফলমারকতটাররদর কাে সথরক।
মারলক ফকংবা ফজফনোর নাম্বার সদখল না। জুরলখা সকন ধরর ফনরচ্ছ ওরা আজরক
আেরব। েরব ফক চাাঁদনী োরক ফকছু জাফনরেরে? োর ফক েফেিই সকান অস্বাোফবক
ক্ষমো আরে? সদখা যাক। সে সগােল কররে সগল।
আধা ঘন্টা পরর যখন সপাষাক পরর নীরচ সনরম এরলা, ফলফেংরুরম মারলক এবং
ফজফনোরক জুরলখার োরথ বরে আলাপ কররে সদরখ োর বুক ধ্বক করর উ ল।
“সোরা?”
ফজফনো েহজ করে বলল, “চরল এলাম বাবা। জুরলখার োরথ কথা হফচ্ছল। ও সো বলরে
এই বাড়ী নাফক ওর খুব পেন্দ!”
ফমজান ফিধা করর বলল, “ও ফকন্তু সোরদর েম্পরকত মা হে, না?”
জুরলখা দ্রুে বাাঁধা ফদল। “আফমই ওরদররক বরলফে আমারক নাম ধরর ডাকরে। এখারন
সো েবাই েবাইরক নাম ধররই ডারক। আর আফম সো ওরদর েৎ মা। এরো, সোমারদর
ঘরগুরলা সদফখরে সদই। সোমরা হাে মুখ ধুরে এরল ফডনার ফদরে সদব। সোমরা সো
এরদরশ বড় হরেে। ফনিে োড়াোফড় সখরে নাও?”
মারলক সহরে বলল, “তুফম ফচন্তা কর না জুরলখা। আমারদর অে ক্ষুধা লারগ ফন।”
জুরলখা হাফে মুরখ বলল, “ক্ষুধা না লাগরলও আজ োড়াোফড় সখরে হরব। এরো কষ্ট
করর রান্না কররফে। গরম গরম না সখরল োরলা লাগরব না। চল, সোমারদর ঘর সদফখরে
সদই। বাক্স সকাথাে?”
ফজফনো বলল, “গাড়ীরে। ফনরে আফে। আে োইো।”
মারলক সবানরক অনুেরণ করর বাইরর গাড়ীরে সগল োরদর বাক্সরপটরা আনরে। জুরলখা
ফমজারনর ফদরক োফকরে ভ্রু নাচাল। “ফক, বরলফেলাম না আেরব? ওরা খুব সুন্দর আর
েদ্র। ওরদররক আমার খুব োরলা সলরগরে!”
ফমজান মরন মরন েেকত হরে উ ল। জুরলখা এরো খুশী হরব সে আন্দাজ করর ফন। হেে
এটাই জুরলখার প্রকৃে রূপ। লক্ষী আর মাোমেী একটা সমরে। ফকন্তু চাাঁদনী োরক আবদ্ধ
করর সররখরে। সেরলরমরে দুরটা সকান ফবপরদ না পড়রল হে। এলারনর কথা মরন হল।
োরক োহায্য কররে ফগরে সবচারার ফক দুদ তশা হল!

