রহমত ঢাকা প ৌছে প্রথছম একটা পহাছটছে গিছে উঠে। ঢাকাে তার একটা পপ্রস আছে।
তার পোট ভাই আোমত চাোে। বউ বাচ্চা গিছে পোট্ট একটা বাসাে থাছক। পসখাছি
গিছে পঠছে উছঠ গবরক্ত করছত চাে িা রহমত। খবরও পেে গি। আোমত ব্যাস্ত হছে
ড়ছব।
পভারছবো এছস প ৌৌঁছেছে। পহাছটে রুছম গকছুক্ষি ঘুগমছে গিে রহমত। দুপুছরর গেছক
একটা িাড়ী ভাড়া করে এক সপ্তাহর জন্য। এই জামােপুর ঢাকা পথছক প্রাে দুই শ’
গকছোগমটার দূছর, েগক্ষি গিছম, খুল্িার গেছক। এগেছক রাস্তা ঘাছটর এবং ট্রাগিছকর
পে অবস্থা তাছত প ৌৌঁোছত সন্ধ্যা হছে পেছত াছর। পসখাছি থাকার জােিার গক ব্যবস্থা
হছব পস এখিও জাছি িা। গিছে পেছখ শুছি একটা ব্যবস্থা করছত হছব। ছথ একটা
পোকাছি পথছম পস পমাবাইে পিাছির জন্য গসম কার্ ড গকছি গিে। অছচিা জােিা। পে
উছেশ্য গিছে োছে পকাি একটা ঝুট ঝাছমো হওো অসম্ভব িে। পস গমজািছক একটা
পটক্সট পমছসজ াঠিছে গেে। - জামােপুর োগে।
ো পভছবগেে তার পচছে অছিক পবশী সমে োিে জামােপুর প ৌৌঁোছত। ছথ পিরী ার
হছত হছেছে। পস ঢাকার মানুষ। এই এোকা এছকবাছরই পচছি িা। রাস্তাে অসম্ভব
ভীড়ও গেে। রাত িেটার গেছক মানুষ জিছক গজছেস কছর পশষ ে ডন্ত েখি প ৌৌঁোে,
চারগেছক িজর বুগেছেই গব ে পটর প ে পস। এখাছি াকা রাস্তা একটা আছে ঠিকই
গকন্তু আর পতমি পকাি উন্নেছির কাজ হছেছে বছে মছি হে িা। পকাথাও পমাছটে বা
পহাছটে জাতীে গকছুই পচাছখ ড়ে িা। বাজাছর গিছে গকছুক্ষি পঘারাঘুগর কছর পকাি
োভ হে িা। পোকাি াট ো আছে সব অছিক আছিই বন্ধ্ হছে পিছে। চারগেছক
অন্ধ্কার। এই এোকাে মানুছষরা পবাধহে সন্ধ্যা হছেই শুছত চছে োে। আসার ছথ
একটা পোট খাট শহর পচাছখ ছড়গেে। িামটা পখোে কছর গি। প্রাে েশ গকছোগমটার
প েছি পেছত হছব। গক আর করা? ঘুরে। রাস্তার অবস্থা পবশী সুগবধার িা। খাবো
খাবো গ চ উছঠ পিছে। িাড়ী োিাছত োিাছত চেছে। আধা ঘন্টা োিে প ৌৌঁোছত।
গকন্তু ক াে ভাছো, পসখাছি থাকার একটা জােিা াওো পিে। পোতো, আগিকাছের
োোি, বাইছর পথছক পেমি রঙ চটা, পভতছরও পতমগি খারা অবস্থা। গকন্তু তার রও
রাছত মাথা পিাজার পে একটা জােিা াওো পিছে তাছতই ও খুশী। পহাছটছের িাম
‘পহাছটে রাজা-রাণী’। মাগেক িীচ তোছতই এক গেছক কছেকটা কামরা গিছে থাছক।
মাঝবছেসী, রহমছতর পচছে গকছু পোটই হছব। মাথাে চুে বেছত অল্প কছেক িাগে। গকন্তু
পসটাই বার বার হাত গেছে আঁচড়াে। কামরা ভাড়া পিবার সমে রহমত জািছত চাইে,
“িাড়ীটা চুগর হছে োছব িাছতা ভাই? গব ছে ছড় োব।”
পহ পহ কছর হাসে পোকটা। “গকচ্ছু ভাছেি িা। আমাছের এখাছি োছরাোি আছে।
ক’মাস ধছর খুব চুগর চামারী হছে। আমরা কে ব্যবসােী গমছে রাছত একজি োছরাোি
পরছখগে। পস সারারাত এই রাস্তাে হাৌঁটা চো কছর। তাছক বছে গেগে। িাগড়ছত পকউ
হাত পেছব িা। পস খুব ষণ্ডা ান্ডা পোক। পুগেছশর সাছথও োইি ঘাট আছে। সবছচছে
ভাছো হে, আ গি তার হাছত একশ’ টা টাকা গুছজ গেি। স্মরণ শগক্তটা ভাছো হছব।”
আছরক শো হাগস।

োছরাোিছক র্াকা হে। তার িাম গেোর। তার হাছত দুইশ’ টাকা ধগরছে গেে রহমত।
“গেোর, আগম এখাছি গতি চার গেি থাকব। োবার আছি ভাছো বখগশশ াছব।”
গেোর িাট্টা পিাট্টা মানুষ, পঁগচশ গিছশর পবশী হছব িা বছেস। এক িাে হাগস গেে।
“স্যার, পকাি গচন্তা করছবি িা।”
রহমত তাছক তার পমাবাইছের িাম্বার গেে। “পকাি রকম সমস্যা হছে আমার পমাবাইছে
একটা কে পেছব। িাগড়র গকছু হছে অছিক িযাকড়া হছব।”
পস গিছজও গেোছরর পমাবাইে িাম্বার গিে। পহাছটে মাগেছকর িামটাও জািা পিে।
অগবছিশ মুখাগজড। গেোরছক কাছজ াঠিছে গেছে অগবছিশছক গজছেস করে, “ভাই
জামােপুছরর িাম পতা গিিে শুছিছেি?”
অগবছিশ হাসে। “পকি শুিব িা। এই পতা েশ বাছরা গকছোগমটার হছব এখাি পথছক।
আমার অবশ্য খুব একটা োওো হে িা। জামােপুছরর কথা পকি গজেস করছেি বছেি
পতা?”
“জগেে মাতবছরর পেছে আসোম আেীর সাছথ একটু পেখা করা েরকার। ওছেরছক
পচছিি?”
“পকি গচিব িা? গকন্তু জগেে মাতবছরর বাড়ী পতা আগমরিছে, জামােপুছরর দু গ্রাম
ছরই। তারা পতা ওগেছকর গবরাট বড় জগমোর। জগেে ভাই অবশ্য অছিক গেি ধছরই
অসুস্থ, চো পিরা করছত াছরি িা। আসোমই সব পেখাছশািা কছর এখি। ভাছো
মানুষ। তার সাছথ গক েরকার আ িার?”
“একটু াগরবাগরক ব্যা ার। কাে সকাছে উছঠই রওিা পেব। আমাছক একটু থটা
ভাছো কছর বছে গেছে সুগবধা হত।”
সশছে হাসে অগবছিশ। “ থ গিছে ভাবছবি িা। জামােপুর বাজাছর গিছে পে কাউছক
গজেস করছেই বছে পেছব। জগেে মাতবরছক পচছি িা এমি পকউ পিই ওগেছক। তা,
কাে আবার গিরছবি পতা, িাগক?”
রহমত তাছক আশ্বস্ত করে। “আ িার পহাছটছের কামরা আগম পুছরা চারগেছির জন্য
গিগে। ওখাছি থাকার পকাি ইো পিই।”
“গিরছত গেছে হে। তারা পে অগতগথ রােণ! তা, চারগেছির ভাড়াটা আিাম গেছে ভাছো
হে। পবাছঝিই পতা?”
রহমত তাছক পুছরা চারগেছির ভাড়া গমটিছে গেে। “আছরকটা কথা গজছেস কগর।
জামােপুছরর মগত আেীছক গচিছতি?”
একটু ভাবে অগবছিশ। “মাছের ব্যবসা করত এক মগত আেী। তার কথাই বেছেি
গকিা...? গকন্তু পস এবং তার স্ত্রী আত্মহতযা কছরগেে। শুছিগে গবষ পখছে। ওগেছক গিছে
এসব কথা িা তুেছেই ভাছো। সবাই ভাছো ভাছব পিে িা। মছি কছর অলুক্ষছি।
গ্রাছমর মানুষজি পতা। অল্প পবশী কুসংস্কারছতা আছেই।”
তার কাে পথছক গবোে গিছে পোতোে গিছজর কামরাে চছে এে রহমত। পোট্ট কামরা,
পকাি রকছম একটা র্াবে পবর্ এবং একটা পর্স্ক পঢাকাছিা পিছে। কা ড় ােছট
গবোিাে োবার আছি গমজািছক একটা পটক্সট াঠাে। - কাে সকাছে আসোম আেীর

সাছথ পেখা করছত োব। আগমরিছে। ভে ভে োিছে।

গমজাি বন্ধুর পটক্সট প ে অগিছস। পবচারা এছতা কষ্ট কছর এছতা দূর পিছে, গকন্তু পকাি
োভ হছব গকিা সছেহ। বন্ধুর গিরা ত্তা গিছেই বরং পস পবশী উেগবগ্ন। পস ােটা পটক্সট
করে, ‘সাবধাছি থাগকস। িতুি গকছু জািছে পিাি গেস’।
িত গতি গেছি তার বাসাে পসৌভাগ্যবশতঃ পকাি অিগভছপ্রত গকছু ঘছট গি। জুছেখা
মাছেক এবং গজগিোর আিমি উ েছক্ষয বাসা সাগজছে চছেছে, গক খাওোছব তার
গরকল্পিা চেছে। পেছেছমছেছের কাে পথছক এখি ে ডন্ত পকাি খবর আছস গি। গকন্তু
জুছেখাছক গকছু বছে গি পস।
গমজাি ইগতমছে একজি সাইগকোগট্রছের সন্ধ্াি প ছেছে। র্ক্টর এোি গস্মথ জুগিের
তার অগিছসর খুব ঘগিষ্ট এক সহকমীর বড় ভাই। ভারতীে খৃষ্টাি। ভাছো গহেী বছে,
গকছু বাংোও বছে। পোটছবোে িাগক কেকাতাে কছেক বের গেে। তার পবশ িাম
র্াক। এক সন্ধ্যাে পস তার সহকমীছক গিছে এোছির বাসাে তার সাছথ পেখা করছত
পিে। সহকমীছক গিছজর স্ত্রীর কথা সব খুছে বছে গি গমজাি। বছেছে পস গর্ছপ্রসর্।
একজি সাইগকগট্রছের সাছথ পেখা করছে হেত উ কার হছব।
গরচমন্ড গহছে এোছির গবশাে বাড়ী। োমী িাড়ী। পবাঝাই োে ভদ্রছোছকর প্রাকটিস
ভােই চেছে। পোট ভাইছক গবোর ধগরছে গেছে গমজািছক গিছে তার োগর্ছত চছে
এছো এোি। গমজািছক আশ্বস্ত করে, তাছের মছে ো আো হছব সব পিা িীে
থাকছব। গমজাি অক ছট সব বেছত াছর। গচন্তার পকাি কারণ পিই। গমজাি তাছক
জুছেখার কম ডকাছন্ডর কথা খুছে বেে গকন্তু জ্বীি সংক্রান্ত গকছু বেে িা। এোি হেত
তাছক ািে পভছব বসছব। তাছক সমস্যাটা জািাছিা হছেছে, সমাধাি পসই পবর করুক।
গবস্তাগরত পশািার র এোিছক গবছশষ রকম পকৌতূহেী মছি হে। “পতামার স্ত্রীর সাছথ
আমার পেখা করা েরকার। তাছক আমার অগিছস কছব আিছত ারছব?”
গমজাি জুছেখাছক র্াক্তাছরর অগিছস গিছে পেছত অিীহা প্রকাশ করে। জূছেখা েগে
পকাি ভাছব বুঝছত াছর তাছক মাথার র্াক্তাছরর কাছে পিো হছেছে, তার গক ধরছণর
প্রগতগক্রো হছব জািাটা দুঃসাে। গকন্তু গমজাি পকাি ঝু ৌঁগক গিছত চাে িা।
এোিছক তার আশংকার কথা জািাছত পস একটু পভছব বেে, “এক কাজ করা োক।
পতামরা দু’ জছি কাে সন্ধ্যাে আমার বাসাে চছে এছসা। পতামাছের পিমন্ত্রি। আমার স্ত্রী
তার কম্পািীর কাছজ ব্রাগজে পিছে। সুতরাং পহাে আগম একাই। গর্িাছরর র পকাি
একটা অজুহাছত তুগম ঘন্টা খাছিছকর জন্য বাইছর চছে পেও। আগম পতামার স্ত্রীর সাছথ
এই সুছোছি আো শুরু করব। পস গকছুই বুঝছত ারছব িা।”
পমাক্ষম প্ল্যাি। গমজাি রাজী হছে পিে। গবোে পিবার আছি পস গবছশষ কছর জািছত
চাইে, “তুগম গিগিত পকাি সমস্যা হছব িা? চাৌঁেিীর গকন্তু অসম্ভব রাি!”
এোি েম্বা চওড়া মানুষ, ঞ্চাছশর মত বছেস হছেও পস খুব গিট। পস দৃঢ়তার সাছথ
মাথা িাড়ে। “পভব িা। আমার গচগকৎসা একবার কাজ শুরু করছে, চাৌঁেিী ঠান্ডা হছে
োছব।”
“আর েগে কাজ িা কছর?”

“আমার গচগকৎসা আজ েন্তড ব্যাথ ড হে গি।” তাছক গিগিত কছরছে এোি।
রগেি এক বন্ধুর বাসাে তাছের গিমন্ত্রণ আছে শুছি কছেক মুহূতড িীরছব গমজাছির গেছক
তাগকছে থাকে জুছেখা। “গিিে োব। আ িার পকমি বন্ধু?”
“আমার সহকমী,” গমছে বোরই গসদ্ধান্ত গিে গমজাি। “ভারতীে। চমৎকার মানুষ। ওর
স্ত্রী থাকছব িা গকন্তু পস োরূণ রান্না কছর। স্ত্রী এক অগিছসর বড় কম ডকতডা। গট্রছ
পিছে।”
তার গেছক তাগকছে পঠাৌঁট টিছ হাসে জুছেখা। গকছু বেে িা। গিছজর কাছজ চছে পিে।
মছি মছি উগিগ্ন হছেও বাইছর পসটা বুঝছত গেে িা গমজাি। পক জাছি, হেত এোিই
এই সমস্যার সমাধাি করছত ারছব।
রগেি জামােপুর বাজাছর েখি প ৌৌঁোে রহমত তখি সকাে েশটা বাছজ। বাজাছর
ভীড় পতমি িে। একটা কা ছড়র পোকাছি গিছে আসোম আেীর কথা বেছতই তার
বাড়ী োবার থ পেগখছে গেে তরুণ পোকািী। আসোম আেী িাগক তার পোকাছি মাি
কছেক গেি আছিই এছসগেে। াোবী গকিছত। পেছেটাছক ধন্যবাে জাগিছে তার
গিছে ডশিা অনুোেী মাটির রাস্তাে িাড়ী িামাে রহমত। রাস্তা মাটির হছেও পমাটামুটি
সমতে। চেছত হছে অবশ্য খুব আছস্ত। এগেছক আজকাে গকছু ধণী জগমোর এবং
ব্যবসােীছের গিজস্ব িাড়ী আছে, িছে এই রাস্তাে িাড়ী চো পেখছত সবাই অভযস্ত মছি
হে। পকউ োৌঁগড়ছে হাৌঁ কছর তাগকছে থাকে িা। তছব গ্রাছমর মানুষ এমগিছতই একটু
পকৌতূহেী। গিছর গিছর তাকাছে িা তা িে। হেত পবাঝার পচষ্টা করছে, পকাি বাড়ীছত
োছে।
বাজার পথছক প্রাে গতি গকছোগমটার োবার র পোকািীর কথা মত রাস্তার গিকছটই োে
ইছটর একটা বড়সড় োোি পেখা পিে, উঁচু পেোে গেছে পঘরা। িাড়ী গিছে পিছটর
সামছি চছে এছো রহমত। োছরাোি আছে। আসোম আেীর সাছথ পেখা করছত
এছসছে শুছি েহগেজ ঘছর বসছত বছে আসোমছক র্াকছত পিে পস। িাড়ীওোো
অগতগথ গিিে খুব সচারাচর আছস িা, কারণ আসোম োছরাোছির সাছথই চছে এছো।
রহমতছক পেছখ অবাক হে। ‘আ িাছক পতা গচিোম িা!”
গবিছের অবতার বছি পিে রহমত। এই পোকটির মুখ পথছক কথা পবর করাটা খুব
জরুরী। পস সাোম গেছে হাত পমোে। আসোম বছেছস েগিছশর পবশী হছব িা।
গশগক্ষত, রুগচশীে। কছেছজর পেকচারার, কথাবাতডাে সংেত ভাব আছে। “ভাইো,
আমার িাম রহমত। অছিক দূর পথছক এছসগে আগম। সুদূর কািার্া পথছক। আ িার
সাছথ একটু গিভৃছত আো করছত চাই।”
কািার্া শুছিই একটু পকৌতূহেী মছি হে আসোমছক। “গক গিছে বছেি পতা?”
রহমত তার কাছির কাছে মুখ গিছে গিসগিগসছে বেে, “জুছেখা।”
পোকটা খুব আিে ড হছেছে মছি হে িা। তাছক গিছে পোতো বাগড়র িীচতোর একটা
পোটখাট কামরাে ঢুছক েরজা বন্ধ্ কছর গেে। একটা পটগবেছক গঘছর কছেকটা পচোর।
কাৌঁছচর াল্লা োিাছিা কাছঠর আেমাগরর মছে অছিক বই ি। পবাঝা পিে এখাছি

মাছঝ মাছঝ োি োিী ড়াে আসোম। রহমতছক বসছত বছে গিছজও একটা পচোছর
গ ঠ পসাজা কছর বসে পস। “আগম শুছিগে জুছেখা গবছে কছর কািার্া পিছে।
টরছন্টাছত। আ গিই গক তার স্বামী?”
“িা। িা। আমার বন্ধু গমজাি তার স্বামী। আগম তার হছে আ িার সাছথ কথা বেছত
এছসগে।”
“বছেি। শুিগে।”

