আবার আঘাত করল ম াল্লা। “আগে জুগলখাগক ছাড়। আর মকানদিন ঢুকদব না। মতার
জবান চাই আদ । জবান ভাঙগল অনন্তকাল মিাযগখ পুগড় রদব।”
চাাঁিনী পােগলর ত ছটফট করগছ। হাত এবং পাগের িদড় দছগড় মফলার মচষ্টা করগছ।
ভেংকর রাগে ফাঁসগছ মস। খাটটাগক ঝাাঁদক দিগে শুগে তুগল মফলগছ। দকন্তু বাাঁধন দছড়গত
পারগছ না। আবার একটা আঘাত করল ম াল্লা। দজদনো লক্ষ্য করল জুগলখার একটা পাগের
পাতা মকগট দেগে রক্ত েদড়গে পড়গছ। আর সহ্য করগত পারল না মস। তীব্র েলাে বলল,
“অগনক হগেগছ। বন্ধ কর এইসব। ঐ মলাকটা মযন জুগলখার োগে আর হাত না মিে।”
দ জানগক অসহাে গন হল। মস রহ গতর দিগক তাকাল। ম াল্লা এক মুহুগতের জে ওগির
দিগক তাদকগে ভতেসনা করল , “চুপ করুন আপনারা।”
দজদনো এদেগে এল। “আপদন বন্ধ করুন এইসব। একি ারগবন না আর। এসব দক
করগছন আপদন?”
ম াল্লা রহ গতর দিগক তাকাল। রহ ত দজদনোগক হাত ধগর মটগন ঘর মেগক বাইগর দনগে
এল। “ া, এই স ে স স্যা কদরস না। দবশ্বাস কর, চাাঁিনীগক এইভাগব ছাড়া ভাোগনা যাগব
না। এটাই আ াগির এক াত্র উপাে। একটু রক্ত পড়গছ দকন্তু ওটা দু’ দিগনই মসগর যাগব।
দকন্তু চাাঁিনী না যাওো পযন্তে জুগলখা স্বাভাদবক ভাগব বাাঁচগত পারগব না।”
দজদনো হাত ছাদড়গে দনগে দনগজর ঘগর চগল এল। ঘটনা এইভাগব ম াড় ঘুগর যাগব এটা মস
ম াগটই ভাগব দন। াগলকগক সদরগে মিোটা তার ঠিক হে দন। দ জাগনর পগক্ষ্ এটা বন্ধ করা
সম্ভব হগব না। মস নদির কগর মফলল। াগলকগক মফান লাোল। কগেক বার বাজগত মফান
ধরল াগলক। “ভাদবস না, শাড়ী এগনদছ।”
দজদনো কঠস্বর শান্ত রাখার মচষ্টা করল, দকন্তু উগেজনা আটকাগনা মেল না। “ভাইো, বাসাে
দফরগত কতক্ষ্ন লােগব?”
সতকে হগে পড়ল াগলক। “দ দনট িগশক। সা গনই এজাগের একদজট। মকন মর?”
“যত তাড়াতাদড় পাদরস চগল আে। জুগলখাগক এক ম ৌলভী এগস জ্বীন ছাড়াগনার মচষ্টা
করগছ। ওগক ারগছ মস। রক্ত মবর কগর দিগেগছ।”
াগলক অবাক হগে বলল, “দক বলদছস এসব? দুষ্টা ী করদছস?”
দজদনো দ্রুত বলল, “না, সদতয বলদছ। বাবার ধারনা জুগলখার উপর জ্বীগনর আছর হগেগছ।
শেতাগনর আছর। তার নাদক দকছু দবগশষ ক্ষ্ তা আগছ। শরীগরও ভীষণ মজার। রহ ত চাচা
গ্রাগ দেগে অগনক উদ্ভট েল্প শুগন এগসগছ তার সম্বগন্ধ। এখন ম াল্লা নাগ র এক মলাকগক
দনগে এগসগছ। মস নাদক জ্বীন ঝাড়গত পাগর। আ ার কাগছ এসব ভাগলা লােগছ না।”
কোগুগলা াোে ঢুকগত মবাধহে একটু স ে লােল াগলগকর। হঠাৎ এই জাতীে একটা
দকছু শুনবার জে মস এগকবাগরই প্রস্তুত দছল না। দকন্তু দক করগত হগব দসদ্ধান্ত দনগত মিরী
হল না। মস োড়ীর েদত অগনক বাদড়গে দিল। “আদ পাাঁচ দ দনগটর গে আসদছ।”
দজদনো মফান মরগখ দিগে ছটফট করগত লােল। বাবার ঘর মেগক ম াল্লার চীৎকার, জুগলখার
মবিনাকাতর আতেনাি এবং একটু পর পরই চাাঁিনীর ককেশ, রুক্ষ্ কগের হুংকার মশানা
যাগে। ম াল্লা তার মবত চাদলগে যাগে। দনগজর ঘর মেগকও মবগতর আঘাগতর শব্দ শুনগত
পাগে দজদনো। াগলক মপৌাঁছাগত মপৌাঁছাগত অগনক মিরী হগে মযগত পাগর। মস চারদিগক
তাকাল যদি আক্র ণ করবার ত দকছু পাওো যাে। কল , হ্যাঙ্গার, বই ছাড়া আর দকছু

মচাগখ পড়ল না। তার পর হঠাৎ াোে এগলা রান্নাঘগর অগনক সব্জী কাটার ছুদর আগছ। মস
একরক ছুগট নীগচ চগল এল। রান্নাঘগর মকাোে দক োগক ম াটামুটি মজগন মেগছ মস। একটা
ড্রোগর নানা সাইগজর ছুদর রাখা আগছ। মস াঝারী সাইগজর ধারাগলা একটা ছুদর হাগত তুগল
ে সহ্য করগত পারগব না। রহ ত চাচা
দনল। চুপচাপ িাাঁদড়গে মস জুগলখার উপর এই দনযাতন
এবং বাবা মকন ম াল্লাগক যা ইো তাই করগত দিগে মস জাগন না, দকন্তু জুগলখাগক রক্ষ্া
করবার মচষ্টা তাগক করগতই হগব। দিঁদড় মবগে উপগর উগঠ এগলা মস। দ জাগনর ঘগর চগল
এগলা। মভতগর ঢুকগত মিখল ম াল্লা মবত হাগত জুগলখার উপর ঝ াঁগক পগড়গছ। িাাঁগত িাাঁত
দচদবগে কো বলগছ । “এবার মতার হাগত ারব। এখনও বলদছ, ভাগলাে ভাগলাে যা। আ ার
হাত মেগক আজ মতার রক্ষ্া নাই। ”
জুগলখার কান্না মভজা কে মশানা মেল। “আ াগক আর ারগবন না। আদ আর সহ্য করগত
পারদছ না। আ াগক বাাঁচান আপনারা।”
দ জান দনগজর জােোে িাাঁদড়গে ঠকঠক কগর কাাঁপগছ দকন্তু এদেগে যাবার তার সাহস মনই।
ম াল্লা েগজে উঠল, “বাইর হ, হারা জািী। নইগল মতার জদ নগক আদ মশষ কগর মিব।
মসটাই তুই চাস, ঠিক দকনা?”
মুহুগতের গে কেস্বর পালগট মেল জুগলখার। তার মুগখ বীভৎস দহংস্রতা ফগট উঠল। ম াল্লার
কেগক ছাদপগে েগজে উঠল মস, “তুই বাাঁচদব না। আ ার জদ গনর দকছু হগল মতাগির সবাইগক
আদ ারব।”
ম াল্লা জুগলখার শরীগর ঠাস কগর মবগতর বাদড় বদসগে দিল। চীৎকার কগর ব্যাোে কদকগে
উঠল জুগলখা। দজদনো আর িাাঁদড়গে োকগত পারল না। ছুদর হাগত এদেগে মেল ম াল্লার
দিগক। “সগর যান। সগর যান, বলদছ। ওর োগে আর একবারও যদি ম গরগছন তাহগল
আদ ও আপনাগক ছুদর ারব।”
উদ্দত ছুদর মিগখ ম াল্লা দ্রুত কগেক পা দপদছগে মেল। দজদনো দবছানার সা গন ছুদর উঁদচগে
িাাঁদড়গে মেল। ম াল্লা সতকে েলাে বলল, “এটা ঐ চাাঁিনীর কাজ। সহজ, সরল ানুষগিরগক
ও সহগজই ভুদলগে মফলগত পাগর। ওনাগকও ভুদলগেগছ। রহ ত ভাই, ওনাগক তাড়াতাদড়
সরান, নইগল চাাঁিনী এরপর দক কগর বসগব মক জাগন।”
রহ ত এদেগে এল। “ া, ভুল কদরস না। এই সবই চাাঁিনীর মখলা। ও জুগলখার েলাে কো
বলগছ। জাগন, জুগলখার েলা শুনগল মতার ন নর হগব। আ ার কো বুঝগত পারদছস?”
দজদনো াো নাড়ল। “না, বুঝগত পারদছ না। এইসব আ ার ভাগলা লােগছ না। িরকার হে
তাগক সাইদকোদিস্ট মিখাগত হগব। ওঝাে হগব না। মতা রা সবাই চগল যাও।”
জুগলখা করুন েলাে বগল উঠল, “আ াগক বাাঁচাও, দজদনো। ঐ মলাকটা আ াগক ম গর
মফলগব। আ াগক বাাঁচাও!”
দ জান ক্লান্ত েলাে বলল, “এটাগতা জুগলখারই েলা। এটা মতা চাাঁিনী না। দজদনো মতা ঠিকই
বগলগছ।”
ম াল্লা কঠিন েলাে বলল, “আপদনও ঐ শেতানীর ফাাঁগি পা দিগেগছন? এই সবই ওর ছলনা।
আ াগক আর একটু স ে দিন। আদ ওগক মবর কগর ছাড়বই। ওর মপ্রদ ক আ ার হাগত।
মজযাৎস্নাে ও দূব েল। এই সুগযাে মহলাে মফলাে হাদরগে মেগল দবশাল একটা ভুল হগব। িো
কগর ওনাগক সরগত বলুন। দবশ্বাস করুন, এটা আ াগির সবার দনরাপোর ব্যাপার। সুগযাে

মপগল ও আ াগির সবাইগক মশষ কগর মিগব।”
সির িরজাে আচ কা কদলং মবল মবগজ উঠল। দজদনো চ গক উগঠ বলল, “ভাইো এগস
মেগছ। বাবা, িরজা খুগল িাও।”
দ জান দিধা করগছ মিগখ মস দনগজই ছুগট যাদেল, দকন্তু পর হূগতে ে গক িাাঁড়াল। জুগলখাগক
একা মফগল যাওোটা দক ঠিক হগব? ইদত গে ওগিরগক চ গক দিগে আবার তারস্বগর মবগজ
উঠল কদলং মবল। বাজগতই োকল। ম াল্লা দজদনোর ইতস্তততার সুগযাে দনল। দু’ পা সা গন
এদেগে এগস চটাস কগর দজদনোর ছুদর ধরা হাগত মস মবত দিগে মজাগর একটা বাদড় দিল।
ব্যাোে কদকগে উঠল দজদনো। তার হাত মেগক ছুদরটা দছটগক পগড় মেল। তাগক ধাক্কা দিগে
সদরগে দিল ম াল্লা। রহ ত এদেগে আসদছল দজদনোগক ধরার জে দকন্তু দজদনো শরীর
বাাঁদকগে তার হাগতর নাোগলর বাইগর দেগে দিঁদড়র দিগক ছুটল। িরজাটা মখালা িরকার।
াগলকগক িরকার। দিঁদড় দিগে তরতর কগর নীগচ মনগ িরজা খুলল। দছটগক মভতগর ঢুকল
াগলক। তার ঠিক মপছগনই াইক।
াগলক সংগক্ষ্গপ বলল, “ াইকগক খবর দিগেদছদল নাদক? ও মিদখ ড্রাইভগেগত োড়ী মরগখ
িাাঁদড়গে আগছ। জুগলখা মকাোে? উপগর, বাবার ঘগর? াইক, আ ার সাগে এগসা।”
দজদনোগক মপছগন মফগল দু’ জগন দিঁদড় মবগে ছুগট উপগর উগঠ মেল। দজদনো িরজাটা বন্ধ
কগর ওগির দপছু দনল। াইগকর হঠাৎ এই স গে এখাগন আসার ব্যাপারটা তার াোে ঢুকল
না। যতদূর জাগন দ জান তাগক আজ আসগত বগল দন। তগব দক সদতয সদতযই চাাঁিনীর মকান
ক্ষ্ তা আগছ। দ জাগনর কাগছ শুগনগছ চাাঁিনী একবার াইগকর জীবন বাাঁদচগেদছল। তখনই
দক াইগকর সাগে তার একটা মযাোগযাে ততরী হে? মসটা দক সম্ভব? াইক হেত এদিক
দিগে যাদেল, মভগবগছ দ জাগনর সাগে মিখা কগর যাগব।
ওরা দ জাগনর ঘগর এগস ঢুকগত মসখাগন এলাহী কান্ড ঘগট মেল। াগলক ম াল্লাগক মবত
হাগত জুগলখার উপর ঝ াঁগক োকগত মিগখ তার উপর ঝাাঁদপগে পড়ল। ম াল্লা ম গঝগত দচত
হগে পগড় মেল। তার শরীগরর উপর চড়াও হগে মুগখ ধাাঁই ধাাঁই কগর কগেকটা ঘুদষ চালাল
াগলক, ম াল্লার নাক মুখ দিগে েল েল কগর রক্ত মবদরগে এল। রহ ত ম াল্লাগক সাহায্য
করবার জে এদেগে আসদছল, াঝপগে াইক তাগক োদ গে দিগে সগজাগর ধাক্কা দিল।
মবসা াল হগে মপছগন কগেক পা দেগে ম গঝগত ধপাস কগর পড়ল রহ ত। দ জান
দজদনোগক লক্ষ্য কগর দবড়দবদড়গে বলল, “ াইক এখাগন দক করগছ? তুই মেগকদছদল? ”
দজদনো াো নাড়ল। াইক ম গঝগত পগড় োকা ছুদরটা লক্ষ্য কগরগছ। নীচু হগে মসটাগক
তুগল দনল মস। দ্রুত এদেগে দেগে জুগলখার বাাঁধন কাটগত শুরু করল। াগলক ম াল্লাগক মছগড়
দিগে উগঠ িাাঁদড়গেগছ। াইগকর সাগে হাত লাোল মস। তাগক মিগখই ফাঁদপগে ফাঁদপগে মেঁগি
উঠল জুগলখা। “ াগলক, তুদ এগসছ! ঐ মলাকটা আ াগক ারদছল। আদ দকচ্ছু কদরদন।
দবশ্বাস কর।”
জুগলখাগক এক হাগত জদড়গে ধগর দবছানা মেগক নীগচ না গত সাহায্য করল াগলক। নর
েলাে বলল, “আদ এগস মেদছ। আর মকান দচন্তা মনই। মকউ মতা াগক আর ব্যাো মিগব
না।”
ম াল্লা মুগখর রক্ত মুছগত মুছগত উগঠ িাাঁড়াল। মস কাতর েলাে বলল, “আপদন কত বড় ভুল
করগছন আপনার মকান ধারনা মনই। জুগলখার মভতগর একটা োদকনী বাস কগর। ওগক দনগে

যাগবন না...দিজ!”
রহ তও উগঠ িাাঁদড়গেগছ। মস মযাে করল, “বাবা াগলক, তুদ ওর সম্বগন্ধ দকছুই জাগনা
না...”
াগলক রােী েলাে বলল, “দজদনোর মুগখ সব শুগনদছ। এই সব মভৌদতক মকো আপনারা
আ াগক দবশ্বাস করগত বগলন? ওর যদি ানদসক অসুদবধা োগক ও ানদসক োক্তাগরর কাগছ
যাগব। এই সব ঝাড় ফাঁক চলগব না। ঐ মলাকটাগক এক্ষুনী চগল মযগত বগলন। আদ ওর মুখ
মিখগত চাই না।”
াগলগকর শরীগর ভর দিগে খাট মেগক মনগ এগলা জুগলখা। তার শরীগর ক্ষ্গতর দচহ্ন। োগল
স্পষ্ট শুকগনা অশ্রুর িাে। অগনকক্ষ্ণ একইভাগব শুগে োকাে তার হাত পা দূব েল মবাধ হগে।
পগড় যাদেল। াগলক তাগক শক্ত কগর ধগর িাাঁড়াগত সাহায্য করল। দজদনো আগলাগুগলা সব
জ্বাদলগে দিল। মুহুগতে চাাঁগির রুপালী আগলা ছাদপগে উজ্জ্বল তবদুযদতক আগলাগত চারদিক
িাদবত হগে মেল। ঝট কগর মসাজা হগে িাাঁড়াল জুগলখা। তার আচ কা পদরবতেন াগলক
মখোল করল দকনা মবাঝা মেল না, দকন্তু ম াল্লা করল। মস চীৎকার কগর উঠল, “অগনক ভুল
করগলন। এবার সবাইগক ভুগলর াশুল দিগত হগব।”
মকউ দকছু বুগঝ ওঠার আগেই জুগলখা একটা অভাবনীে কাজ করল। মস এক হাগতর
আলগতা ধাক্কাে াগলকগক ফট িগশক দূগর ছুগড় মফগল দিগে ম াল্লার দিগক এদেগে মেল।
তার সারা মুগখ ক্ষ্দনক আগের মসই করুন ভাগবর মকান দচহ্ন মনই। মসখাগন ভোনক দহংস্রতা
ফগট উগঠগছ। দুই মচাগখ প্রদতগশাগধর আগুন। িাাঁগত িাাঁত দচদবগে বলল, “এবার মকাোে যাদব
তুই?”
ম াল্লার মুখ ফযাকাগশ হগে মেগছ, দকন্তু মস জাগন তার কাগছ তুরুগপর তাস আগছ। প্রচন্ড
মরগে োকগলও ঝট কগর তার মকান ক্ষ্দত চাাঁিনী করগব না। ম াল্লার হাগত বন্দী হগে আগছ
জদ ন। ম াল্লা বুক টান টান কগর িাাঁড়াল। “আ ার দকছু হগল মতার জদ নগক তুই মকান দিন
পাদব না।”
প্রচন্ড রাগে ফাঁসগছ চাাঁিনী, চাপা েজেগনর শগব্দ মযন ের ের কগর মেঁগপ উঠগছ ঘরটা, দুই
মচাগখ উপগচ পড়গছ ঘৃণা আর মক্রাধ। দকন্তু ঝট কগর ম াল্লাগক আক্র ণ করল না মস।
হাগতর কাগছ একটা মচোর মপগে মসটাগক উঁচুগত তুগল প্রচন্ড মজাগর ম গঝগত আছগড়
মফলল। মভগঙ টুকগরা টুকগরা হগে মেল মচোরটা। আঘাগত ের ের কগর মেঁগপ উঠল ম গঝ।
এক পা এক পা কগর এদেগে ম াল্লার সা গন দেগে িাাঁড়াল মস। ম াল্লা মবপগরাোর ত তার
মচাগখ মচাখ মরগখ িাাঁদড়গে আগছ, তার মঠাাঁগটর ফাগক দবদ্রুগপর হাদস। “ ার! ার আ াগক!
মতার জদ নগক সাগে দনগে রব আদ । তখন মেঁগি মেঁগি রদব তুই। হাাঃ হাাঃ হাাঃ…”
দুই হাগত ম াল্লার কাাঁধ মচগপ ধরল চাাঁিনী, ম াল্লার াংগশর গে তার নখ মেগব যাগে, গন
হগে মযন ময মকান মুহুগতে হাদি গুদি গুদড়গে মফলগব। েগজে উঠল মস, “মছগড় মি
জদ নগক। মছগড় মি।”
“তুই জুগলখাগক ছাড় আগে,” ম াল্লা এই অবিাগতও সাহস বজাে মরগখ দচৎকার কগর পালটা
িাবী কগর।

