মিজানের গলা শুনে লামিনে মিছাো ছাড়ল মজমেো। জাোলা মিনে িাইনর তামিনে দিখল সূর্ য
ডূনি দগনছ দিশ আনগই। অন্ধিার ঘমেনে এনেনছ। পুমে যিার চাাঁি উনেনছ আিানশ। “ঘুমিনে
মগনেমছলাি,” লমিত িনে িলল দে।
মিজাে িরজার োিনে িাাঁমড়নে মছল। চাাঁপা গলাে িলল, “আে। েিে হনেনছ। দিাল্লা দরডী
হনে।”
“জুনলখার ঘুি দেনেনছ?”
িাথা োড়ল মিজাে। “এখেও ো মিন্তু েড়া চড়া িরনছ। খুি শীমিই দেনে র্ানি। দশাে, র্মি
েে িনর তাহনল দতার ওখানে থািার দিাে িরিার দেই।”
িাথা োড়ল মজমেো। “আমি থািনত চাই। েে িরনছ ো। তুমি ঠিি আনছা?”
মিজাে ইতস্তত িরল। “জামে ো। েি ঠিি োি িত হনলই হে। আে।”
দু’জনে দ্রুতপানে দেঁনে মিজানের িািরাে চনল এল। মিছাোে এখেও এিইোনি মচত হনে
শুনে আনছ জুনলখা। েড়িার দিাে উপাে তার দেইও। খােো েমরনে এনিিানর জাোলার
পানশ মেনে র্াওো হনেনছ। জাোলার পি যা েম্পুর্ য েমরনে দিো। মিশাল িাাঁনচর জাোলা মিনে
রুপালী চাাঁনির আনলা ঝাাঁমপনে পড়নছ ঘনরর িনে, জুনলখার উপর।
দিাল্লা ব্যাস্ত হনে পড়ল। এিো ব্যাগ দথনি মিশাল মিশাল িনেিো দিািিামত দির িরল।
মিছাোর িাছািামছ উঁচু জােগা দিনখ িোল দেগুনলানি। এিো দিশলাই দির িনর জ্বালাল।
মিজােনি িলল, “এিার আনলাগুনলা েি মেমেনে মিে। তাহনল দজযাৎস্নার আনলাো খুি
সুন্দর িনর ফুনে উেনি।”
মজমেো মৃদু িনে িলল, “তানত মি লাে?”
“চাাঁিেী েীষে দরািামিি,” দিাল্লা গম্ভীর গলাে িলল। “প্রমত পুমে যিাে দে তার দপ্রমিি
জমিনের োনথ দিখা িরত। দে জন্যই জমিে তানি ডািত চাাঁিেী িনল। তার আেল োি মি
দিউ জানে ো। আমি ধারো িরমছ এই আনলাে তার পুরানো মিনের অনেি স্মৃমত িনে পনড়
র্ানি। তার িে দুি যল থািনি। দেই সুনর্াগো আমি মেনত চাই। চাাঁিেী েীষর্ ধুতয এিং
শমিশালী। ওনি হারানত হনল ওর প্রমতো দূি যলতার সুনর্াগ আিানি মেনত হনি। ”
উজ্জ্বল দজযাৎস্নাে দিািিামতর আনলা মিেিাে দিখানে, ঘনরর িনে এিো েীমতির আনলা
আধারীর সৃমি হনেনছ। এিার দিাল্লা েিাইনি অজু িনর আেনত িলল। জ্বীে তাড়ানোর
প্রধাে উপিরে হনে আল্লাহ-রসুনলর োি এিং দিারানের পমিত্র িার্ী। দেই িারনে উপমিত
েিনলর পাি পমিত্র থািাো খুিই জরুরী। েিাই দ্রুত অজু িনর এনলা। হানত েিে খুি
দিশী থািার িথা েে। জুনলখা দর্ দিাে মুহুনতয ঘুি দেনে উনে পড়নত পানর। জুনলখার
মিছাোর ঠিি োিনে িাাঁড়াল দিাল্লা, তার মেনি যশ দিাতানিি দপছনে প্রাে িশ ফুে দূনর
িাাঁমড়নেনছ রহিত, মিজাে এিং মজমেো। মিছু এিো দিাো পনড় িার িার ফুাঁ মিনে দিাল্লা।
মেনজর শরীনর, জুনলখানি লক্ষ্য িনর এিং ঘনরর মিমেন্ন মিনি। তার মুখ অেম্ভি গম্ভীর,
চলে িলনে েোেি মিরতা এিং িেমেনিনশর মচহ্ন, দর্ে দিাথাও দিাে ভুল হনল েোিহ
মিছু ঘনে র্ানি। তার শরীনরর আতনরর িড়া গনন্ধ চারমিনি ভুর ভুর িরনছ। প্রখর
দজযাৎস্নার আনলা এিং দিািিামতর আনলা-আধারীনত তানি রহস্যিে, অজাগতীে মিছু িনে
হনে।
জুনলখা েড়া চড়া শুরু িনরনছ। ঘুনির ওষুনধর দজর দিনে র্ানে। েড়া চড়া িরনত মগনে

অেিল হনে দচাখ খুনল তািাল দে। িনেিো মুহুতয শূনের মিনি তামিনে থািল, দর্ে
দিাথাে আনছ, মিোনি আনছ দিাঝার দচিা িরল। তার পর হোৎ িনরই দর্ে েজর পড়ল
দিাল্লার উপর। তীক্ষ্ণ িনে চীৎিার িনর উেল দে। “দি? দি আপমে? আমি দিাথাে?
শুেনছে? আপমে দিাথাে দগনলে?”
দশনষর উমিটুকু দর্ মিজােনি লক্ষ্য িনর িরা দেো বুঝনত িানরা অসুমিধা হল ো। মিজাে
দ্রুত এমগনে র্ামেল, রহিত তার হাত দচনপ ধনর িানে িানে মিেমিমেনে িলল, “র্াে ো।
র্া িরার দিাল্লানি িরনত দি।”
দিাল্লা শান্ত িনে জুনলখানি লক্ষ্য িনর িলল, “আপমে দি? আপোর োি মি?”
জুনলখা হতমিহিল দৃমিনত চারমিনি তামিনে শরীর দুিনড় মুচনড় উনে িোর দচিা িরল।
মিন্তু র্খে বুঝল তানি দেঁনধ রাখা হনেনছ, দে মিমিত হনে থিনি দগল। “মি িরনছে
আিানি মেনে?” অেম্ভি আতনে চীৎিার িনর উেল দে। “দিে দেঁনধ দরনখনছে আিানি?
দি আপমে? আিার স্বািী দিাথাে?” হাও িাও িনর িাাঁিনত শুরু িরল জুনলখা।
মজমেো মি িরনি বুঝনত পারনছ ো। জুনলখার অেহাে, েীত চমিত িান্না শুনে তার িনে
হনে দে ছুনে মগনে এই বুজরুমি থামিনে দিে। তার হানি োনি মেশ্চে মিছু এিো প্রিাশ
দপল িারর্ রহিত তার িাাঁনধ আলনতা িনর এিো হাত রাখল, দর্ে িলার দচিা িরল,
মচন্তার মিছু দেই।
দিাল্লা দিশ িনেিিার চার িনলিা পড়ল, দজানর দজানর। তার সুনরলা িনের আওোনজ
ঘরো েনর উেল। তারপর জুনলখার মুনখর িানছ মগনে পমরষ্কার িনে জােনত চাইল,
“আপোর োি িলুে। দি আপমে?”
জুনলখা মিনফামরত দচাখ দিনল দলািোনি দিখনছ। তার শ্বাে প্রশ্বাে দ্রুত, হাপনরর িত ওো
োিা িরনছ বুি। েীষর্ েনে তার িাথা িাজ িরনছ ো। দিাল্লা হোৎ দজানর ধিনি উেল।
“আপোর োি িলুে!”
জুনলখা দিাাঁপানত দিাাঁপানত িলল, “জুনলখা! আিার োি জুনলখা!”
দিাল্লা এিার িেস্বর েীচু িনর িলল, “চাাঁিেী দিাথাে? আমি চাাঁিেীনি চাই।”
জুনলখা েশনে িাাঁিনছ। “আমি জুনলখা। আমি চাাঁিেী ো। চাাঁিেী দিাথাে আমি জামে ো।”
দিাল্লা শান্ত িনে িলল, “জুনলখা, আপমে চাাঁিেীনি দচনেে?”
জুনলখা িাাঁিনত িাাঁিনত িলল, “মচমে। ও আিার িন্ধু। অনেি মিনের িন্ধু।”
“ও দিাথাে লুমিনে আনছ? ওর োনথ আিার িথা আনছ।”
“আমি দতা জামে ো। ও আিানি মিছু িনল ো।” জুনলখার িনে িাকুমত।
দিাল্লা দপছে মিনর মিজানের মিনি তািাল। মিড়মিমড়নে িলল, “চাাঁিেীনি আেনত হনল
আিানি এিটু শি হনত হনি। আপমে ওোর স্বািী। আপোর অনুিমত আিার প্রনোজে।”
মিজাে মেিঃশনে িাথা দিালাল। দে েম্মত। দিাল্লা এিার সুরা িামতহা পড়ল। তার সুনরলা
িনের মুছ যো দশষ হনতই প্রচন্ড দজানর ধিনি উেল, “দচাপ দিটি। আিার োনথ িাজলািী
িমরে? দির ির চাাঁিেীনি। এক্ষুেী!”
জুনলখা দিাধহে এিার অন্য মতেজনের উপমিমত দের দপল। দে িাাঁতর গলাে িলল,
“আিানি িাাঁচাে। মি হনে এেি? শুেনছে? আিানি িাাঁচাে। িো িরুে।”
দিাল্লা জুনলখার গানল এিো দজার চড় িোল। চোে িনর এনতা দজানর শে হল দর্ মজমেো

দেঁনপ উেল। দে অিাি দৃমিনত রহিনতর মিনি তািাল। রহিত তানি হাত দিখাল –
মচন্তার মিছু দেই। মজমেোর ব্যাপারো মিশ্বাে হনে ো। এই দলািো জুনলখার গানল থাপ্পড়
িারনছ আর দেো দিাে েিস্যা েে!
জুনলখা দজানর দজানর িাাঁিনছ। “আিানি িারনিে ো। আিানি িাাঁচাে।”
মিজানের শরীর িাাঁপনছ। রহিত দেো বুঝনত দপনর িন্ধুনি এি হানত জমড়নে ধরল। এই
েিনে দিাল্লানি ব্যাঘাত িরনল েি দেনস্ত দর্নত পানর।
দিাল্লা মেমি যিার মুনখ জুনলখানি আনরিো দজানর থাপ্পড় মিনে চীৎিার িনর উেল, “চাাঁিেী
দিাথাে? চাাঁিেী?”
আনরাও দজানর ডুিনর দেঁনি উেল জুনলখা। দগাঙ্গােীর িত শে িরনছ দে। মজমেো িনে
িনে মেদ্ধান্ত মেল পমরমিমত দিশী খারানপর মিনি এগুনল দে িানরা িথা শুেনি ো। দিাল্লানি
থামিনে দিনি।
দিাল্লা আিার হাত তুনলমছল আনরিো থাপ্পড় দিিার জন্য, মিন্তু দেই েিে এিো অদ্ভুত
ব্যাপার ঘেল। জুনলখার শরীর হোৎ োে োে হনে দগল, তার িান্না িন্ধ হনে দগল, স্বাোমিি
সুলমলত িেস্বর হোৎ িিযশ, পুরুষামল হনে উেল। উগ্র িনে দেঁমিনে উেল দে, “হারািজািা
দিাল্লা! দতার এনতা িড় োহে? তুই আিানির গানে হাত মিে? িমড় দখাল। দতানি আমি
মছনড় টুিরা টুিরা িরি।”
দিাল্লা ধীনর ধীনর হাত োমিনে মেল। শান্ত গলাে িলল, “চাাঁিেী! দশষ পর্ যন্ত দির হনেমছে
তাহনল! িনে আনছ আিানি?”
চাাঁিেী থি িনর এি িলা থুতু দিলল দিাল্লানি লক্ষ্য িনর। দিাল্লা েনর র্ািার দচিা িরল
মিন্তু দশষ রক্ষ্া হল ো। তার মুনখর এি পানশ থুতুনত েনর দগল। এিো রুিাল দির িনর
মুখ মুছল দে। চাাঁিেী দিাাঁে দিাাঁে িরনত িরনত িলল, “তুই এিো হারািী! দতার দখাাঁনজই
এনতা দূর এনেমছ আমি।”
দিাল্লা রুিালো পনিনে গুনজ রাখল। “জমিেনি চাে?”
চাাঁিেী এি মুহুতয চুপ িনর থািল। “তুই ওনি িন্দী িনর দরনখমছে। আমি জামে। দতার জন্য
আিার জীিেো েি হনেনছ। দতানি আমি ছাড়ি ো।”
দিাল্লা োন্ডা গলাে িলল, “দতার জন্য জুনলখার জীিে েি হনেনছ। তুই ওনি েংোর িরনত
মিে মে, ওর িািা-িানি দিনরমছে। ওর জীিেো তুই ছার খার িনরমছে।”
চাাঁিেী তীব্র িনে িলল, “জুনলখা আর আমি এখে এি স্বত্বা। আিার জীিে এখে ওর
জীিে। ওর িািা-িানি দিনরমছ, দিশ িনরমছ। ঐ শেতােগুনলা দতার হানত আিার জমিেনি
তুনল মিনেনছ। দতানি আমি খু াঁনজ দির িরতািই। আিার জমিেনি তুই দছনড় দি।”
দিাল্লা িনেি মুহুতয চুপচাপ দথনি শান্ত গলাে িলল, “দতার জমিেনি আমি দছনড় দিি।
মিন্তু এিো শনতয। তুই মচরিানলর জন্য জুনলখানি দছনড় চনল র্ামি।”
চাাঁিেী এি মুহুতয োিল। িিযশ গলাে িলল, “দতানি আমি মিশ্বাে িমর ো। জুনলখার শরীর
ছাড়নলই তুই আিানি িন্দী িরমি। ঠিি দর্োনি জমিেনি মেনেমছমল। দতার দগালািী আমি
িরি ো।”
দিাল্লা োন্ডা গলাে িলল, “তুই র্মি েমতযই জমিেনি আিার দিখনত চাে ,তাহনল র্া িলমছ
ির। জুনলখানি দছনড় দি। আমি জমিেনি দছনড় দিি। দতারা সুনখ শামন্তনত েংোর ির।

আমি িাধা দিি ো।”
চাাঁিেী গলা চমড়নে িলল, “আনগ জমিেনি ছাড়। তারপর আমি র্ানিা। দতার িথা আমি
মিশ্বাে িমর ো।”
“জমিেনি র্মি দছনড় দিই, তাহনল দতারা দু’জে জুনলখার উপর ের িরমি। দতানির
দু’জোর মিরুনদ্ধ আমি এিা পারি ো। জুনলখানি আনগ ছাড়। তারপর জমিেনি পামি।
আিার িথা র্মি ো িামেে, তাহনল মিোনি িাোনত হে আমি জামে।”
চাাঁিেী েীষর্ দজানর চীৎিার িনর উেল, “ খিি যার গানে হাত মিমি ো। দতানির েি িোনি
আমি দশষ িনর দিি। আিানি দেঁনধ রাখনত পারমি তুই? চাাঁিেীনি তুই মচমেে ো?
আনগরিার তাড়ানত দপনরমছমল? এিারও পারমি ো। দতার িাছ দথনি আমি আিার জমিেনি
মছমেনে দেি। দিাথাে পালামি তুই?”
দিাল্লা েীষর্ দজানর ধিনি উেল, “চুপ শেতােী! দির হ! এক্ষুেী দির হ! র্মি মেজ ইোে ো
দির হে, দতানি আমি দজার িনর দির িরি। িাাঁড়া তুই!”
মেনজর থমলো দিনঝ দথনি হানত তুনল মেল দিাল্লা। এিো মচিে দিত দির িরল। মজমেো
এতক্ষ্ে বুি দচনপ ধনর দিােরিনি িাাঁমড়নে মছল। দিত দির িরনত দিনখ দে মিেমিমেনে
িলল, “দলািো জুনলখানি ঐো মিনে িারনি?”
রহিত িলল, “জুনলখানি েে। চাাঁিেীনি। জুনলখা মিচ্ছু দের পানি ো।”
মজমেো েীত গলাে িলল, “চাাঁিেী র্মি েমতযও হে, শরীরো দতা জুনলখার!”
রহিত মৃদু িনে তানি আশ্বস্ত িরিার দচিা িরল, “োমিে ো। জুনলখা এখে ঐ শরীনরর
গেীনর দিাথাও লুমিনে আনছ। চাাঁিেী এখে ওর প্রধাে অমস্তত্ত্ব। ধধর্ য ধর। েি ঠিি োি িত
হনে র্ানি।”
দিত দিনখই চাাঁিেী চীৎিার িনর উেল, “খিি যার, িারমি ো। খিি যার! দিনে টুিরা টুিরা
িরি দতানি আমি। এই িমড় মিনে আিানি তুই দেিানত পারমি ো। শুনোর!”
দিাল্লা দিত তুনল জুনলখার পানের তলাে চোে িনর এিো আঘাত িনর। েিস্ত শরীর দেঁনপ
ওনে জুনলখার। ব্যাথাে গুমেনে ওনে চাাঁিেী। আিার আঘাত িনর দিাল্লা। “র্ামি মিো িল?”
চাাঁিেী পাগনলর িত চীৎিার িরনছ, “জমিেনি ছাড় আনগ। তাহনল র্ানিা। জমিেনি ছাড়।”

