রহমত বুঝল আসলাম জুললখার ব্যাপালর কথা বললত আগ্রহী ককন্তু কিলের থথলক আগ
বাকিলে ককছু বললত চাে িা। তালক যথাযথ প্রশ্ন কলর তথ্য থবর করলত হলব।
“আমরা থেলিকি আপিার সালথ তার কবলে হলেকিল। ককন্তু মাত্র এক সপ্তালহর মলে
কবলেটা থেলে যাে। বললত পালরি, থসই ব্যাপালরই একটু কবস্তাকরত োিলত এলসকি।
কারণটাও একটু ব্যাখ্যা করলত চাই। জুললখা োবীলক মাস খালিক হল কািাডাে কিলে
থগলি আমার বন্ধু । কলেক কিলির মলেই থস লক্ষ্য কলরলি োবীর মলে ককছু
অস্বাোকবকতা আলি। থস এই ব্যাপালর অসম্ভব দুকিন্তাে ভুগলি। আমরা োবীর যথাযথ
কচককৎসা করালত চাই, ককন্তু সব তথ্য োিা িা থাকলল থসটা সম্ভব হলে িা। আপিার
সাহালের আমালির খুব প্রলোেি।”
আসলাম থমলঝর কিলক তাককলে ককছু োবল। “আমার খবর আপিালিরলক থক কিল?”
“থিৌলত কমো। উকি জুললখা োবীর দুুঃসম্পলকের আত্মীে হি”।
“আো, থিৌলত চাচার সালথ আপিালির আলাপ হলেলি? ওিারা থতা িীর্ েকিি ধলর
কািাডা আলিি। আমার আর জুললখার কবলের সমে ওিার সালথ থিখা হলেকিল। উকি
র্টিাচলে থসই সমে থিলে এলসকিললি।” খাকিকটা আপি মলি কথা বললি আসলাম।
রহমত থকাি কবঘ্ন র্টালত চাে িা। থস িীরলব মাথা থিালাল।
আসলাম র্লরর একমাত্র োিালা কিলে বাইলর গািপালার কিলক তাককলে থাকল ককছুক্ষ্ণ।
“জুললখালক আকম এখিও অলিক োললাবাকস। ওলক প্রথম থযকিি থিলখকিলাম, থসই
কিিই বাসাে কিলর কবলের প্রস্তাব পাঠিলেকিলাম। ওকিলক একটা কালে কগলেকিলাম।
থিরার পলথ বাগালি িাাঁকিলে থাকলত থিলখকিলাম ওলক। রুপবতী থমলে থতা অলিক
আলি, ককন্তু এমি অদ্ভুত আকর্ণে কালরা প্রকত কখি অনুেব ককর কি। মলি হলেকিল এই
থমলেটির সালথ আকম েন্ম েন্মান্তর কাটালত পারব।
“কবলেটা ধুমধাম কলরই হলেকিল। জুললখার বাবা মা প্রস্তাব পাবার সালথ সালথই রােী
হলেকিললি। আমরা থমলের সালথ কথা বলবার থকাি কারণ থিকখ কি। আকম তখি সপ্তম
আসমালি। আমার মলির মািসীলক থপলেকি। কত কক পকরকল্পিা কিল। বউলক কিলে
হাকিমুি করলত কসঙ্গাপুর যাব। তােমহল থিখলত যাব। আরও কত কক! এলতা উলেেিাে
জুললখা সম্বলে থকাি ককছু োিার থচষ্টা ককর কি। থকউ ককছু বললও কি।
“কবলের পর বাসর রালতই প্রথম বুঝলাম কতবি ভুল কলরকি। কবিািা েকতে ফুললর মলে
গুটিসুটি হলে বলস কিল। থর্ামটাে মুখ ঢাকা। িরো লাকগলে ওর পালে কগলে বসলাম।
িাম ধলর ডাকলাম। মাথা তুলল িা। োবলাম লজ্জা পালে। আির কলর থর্ামটা সকরলে
কিলাম। মুখ তুলল আমার কিলক তাকাল জুললখা।”
থচাখ বে কলর থসই দৃশ্যটা থযি মািিলক্ষ্ থিখার থচষ্টা করল আসলাম। একটা
িীর্ েকিুঃশ্বাস িািল। “এমি ঠান্ডা, কঠিি মুখ আকম আর কখি থিকখ কি। তার দুই থচালখ
থযি আগুি জ্বলকিল। িাকগিীর মত থিাাঁস কলর উঠল, ‘ছুকব িা আমালক। োলি থমলর
থিব ’। কিটলক থপিলি সলর থগলাম। কল্পিালতও োকবকি এমি ককছু হলত পালর। ককন্তু
মাথা ঠান্ডা রাখলাম। বললাম, ‘কক হলেলি জুললখা? খারাপ লাগলি?’ থস েযাাংচাল
আমালক। ‘জুললখা? আকম জুললখা িা। আকম চাাঁিিী। কক থেলবকিস, আকম থতার থবৌ হব?

থতার বািী, ধালির থগালা সব পুকিলে থিব। থতার িসললর মালঠ কবর্ থিব। থতার গুকষ্টর

সবাইলক থের্ করব ’।
“আমার ইলে হকেল িরো খুলল থিৌলি বাইলর পাকললে যাই। কক থেলবকিলাম আর কক
হল। ককন্তু বাইলর আমালির সমস্ত আত্মীে স্বেলিরা। কবলের বািীলত থকউ কক আর ঝট
কলর ঘুমালত যাে? এইসব োিাোকি হলল কক আর িে গ্রালম মুখ থিখাি যালব? আকম
জুললখালক বললাম, ‘থতামার বাবা মা যকি থতামালক থোর কলর কবলে কিলে থালকি,
তাহলল আকমও এই কবলে মািব িা। ককন্তু কলেকটা কিি একটু মাকিলে চললত হলব।
বাসার অকতকথরা সবাই চলল থগলল আমরা োকন্তলত একটা সমাধাি কলর থিলব’। থয
কারলিই থহাক জুললখা আমার কথা থমলি কিল। চাাঁিিীর ব্যাপারটা আমার মাথাে তখিও
ঠিক থঢালক কি। থকি থস কিলেলক চাাঁিিী বললব আকম বুকঝ কি। ধলর কিলেকিলাম হেত
থসটা জুললখার ডাক িাম হলব। অলিলকরই থালক”।
রহমত কিকবষ্ট মলি শুিকিল। আসলাম ক্ষ্কিলক েন্য থামলতই থস থকৌতূহলী কলে বলল,
“তারপর কক হল?”
“দুই কিি থস র্র থথলক থবর হল িা। কালরা সামলি থগল িা। আকম সবাইলক বললাম,
তার মিটা োললা থিই। কচন্তার থকাি কারণ থিই। কুটুমলির সবাইলক বািী পাঠিলে
কিলাম। বািী িাাঁকা হলত বাবা-মালক বললাম, জুললখার এই কবলেলত মত কিল িা। তারা
আলগর কিলির মানুর্। গুরুত্ব কিললি িা। ককন্তু আমার পলক্ষ্ একটা থমলের ইোর কবরুলে
তার সালথ সাংসার করা সম্ভব িে। আকম জুললখার বাবা-মালক থডলক পাঠালাম। তারা
এললি িা। বলললি, জুললখার কথাে কাি িা কিলত। থস একটু খামলখোকল। কবলে িাকক
তার মত কিলেই হলেলি। তালির কথা কবশ্বাস িা করার আমার থকাি কারণ কিল িা।
এবাং থসটাই ভুল হলেকিল।”
রহমত কিসকিকসলে বলল, “কক করল জুললখা?”
মাথা িািল আসলাম। “জুললখা িে। চাাঁিিী। পলর সবাই আমালক বলললি, থস জ্বীি।
থিাটলবলা থথলকই জুললখার েরীলর থস আির কলর আলি। তার ইোর কবরুলে ককছু
করবার ক্ষ্মতা জুললখার কিল িা। চাাঁিিীর কথা আপিারা োলিি?”
“োকি। থসই েলন্যই আপিার কালি আসা। তার েরীলর অসম্ভব েকি। থকাি েে েীকত
থিই। মলি হে থযি মানুলর্র মলির কথা পিলত পালর। কমোি েীবি হালত কিলে কিি
কাটালে।”
“তার অবস্থা আকম বুঝলত পারকি,” আসলাম বলল। “কতি কিি পলর জুললখালক যখি
োিালাম তার বাবা আমালক কক বলললিি, তখিই আসল সমস্যা শুরু হল। এই বািীলত
থস আমার সালথ আটকা পলি যালব, এই সম্ভাবিাে থস েোিক থক্ষ্লপ থগল। আমালক
বলল, তালক তার বাবার বািীলত থরলখ আসলত। ওর বাবা বলললি, জুললখার বািী এখি
তার শ্বশুর বািী। থসখালিই থস থাকলব। আকম পিলাম কবপলি। ওর বাবা-মা যকি িা
চাি, তাহলল আকম কক কলর থসখালি পাঠাই? চতুথ ে কিি রালত আমালির র্লর িরো বে
কলর তালক সমস্যাটা খুলল বললাম। তারপর যা হল থসটা োবলল আমার েরীর এখিও
কের কের কলর ওলঠ। চাাঁিিী আমালক এলতা থোলর ধাক্কা কিল থয আকম কিটলক থিোলল
আিলি পিলাম। একগলে এলস আমার চুল ধলর থটলি তুলল িরোর কিলক ছুলি কিল।
কহস কহস কলর বলল, ‘থকি কবলে কলরকিকল আমালক? এবার মরকব তুই’। আকম িরো

খুলল থিৌলি পাকললে থগলাম। কাউলক ককছু বললত পারলাম িা। জুললখার বাবালক থিাি
কলর থপলাম িা। তার বািীলত চলল থগলাম পরকিি। কতকি স্বীকারই করললি িা থয তার
থমলের থকাি সমস্যা আলি। আলে পালের মানুলর্র সালথ কথা বললত োিলাম, ঐ জ্বীি
তার েরীলর অলিক কিি ধলরই আির কলরলি। খবর কিললই োিলত পারতাম।
“জুললখা তার কামরাে িরো বে কলর বলস থাকল পরকিি। আকম আমার বাবা-মালক
সব খুলল বললাম। তারা সালথ সালথ ওঝা ডাকার প্রস্তাব কিললি। জ্বীলির ওঝালির কান্ড
কারখািা আকম থিলখকি। অমািবীেোলব মার থধার কলর। থেতলর থযই থাক, েরীরটা
থতা জুললখার। আমার মি সাে কিল িা। োবলাম আলরাও দু’ এককিি থিকখ। অলিলক
বলল জ্বীি থবগকতক থিখলল অলিক সমে কিলের থথলকই চলল যাে। আোে বুক
বাাঁধলাম। ওর পালের একটা র্লর রাত থেলগ কাটাব বলল কসোন্ত কিলাম। েে কিল
বািীলত আগুি ধকরলে থিে ককিা। কখি ঘুকমলে পলিকি োকিও িা। মাঝরালত হঠাৎ
চীৎকার থেঁচালমকচ শুলি ছুলট বাইলর থবকরলে এলাম। থিকখ থিাতলার বারান্দাে আমার
মালক দুই হালত শূলন্য তুলল িাাঁকিলে আলি চাাঁিিী। আমালক থিলখ থেঁকচলে উঠল, ‘থিব
িীলচ থিলল? মালক চাস? যকি চাস তাহলল আমালক কালই বািী পাঠাকব। বল পাঠাকব ?’
বাবা ছুলট এলস তার কাি থথলক মালক িাকিলে থিবার থচষ্টা করললি। এক হালত একটা
ধাক্কা কিলে তালক কবে ফুট দূলর ছুলি কিল। বাবা থকামলর খুব ব্যাথা থপলে থমলঝলত শুলে
কঁকালত লাগললি। বািীলত কালের থলাক কিল দু’ েি, িালরাোি কিল একেি। তারা
ছুলট এল। কিঁকি থবলে উপলরও উঠলত পালর কি। তার আলগই বুক থচলপ ধলর মাটিলত
আিিালত লাগল। বুঝলাম এ সাক্ষ্াৎ েেতাি। পরকিি সকাললই তালক কতি তালাক
কিলে তার বাবার বািীলত পাঠিলে কিলাম।”
আসলাম থামল। রহমত বলল, “তারপর আর জুললখা োবীর সালথ আপিার থিখা
হলেলি?”
মাথা িািল আসলাম। “প্রশ্নই আলস িা। তলব জুললখার েন্য আমার খারাপ লালগ।
একটা েেতাি জ্বীলির কারলণ তার সমস্ত েীবিটা একটা দুুঃস্বপ্ন হলে থগলি। ওর েন্য
আমার দূব েলতা অলিক কিি কিল। ককন্তু অন্য োেগাে কবলে কলর আবার সাংসার পাকত।
থিলললমলে হলেলি। িতুি বউ সবই োলি। এসব কিলে আকম একবালরই আলাপ ককর
িা। কক িরকার?”
আসলাম দুপুলর িা খাইলে িািল িা। তার েন্য আবার মুগী েবাই কলর, পুকুর থথলক
মাি তুলল প্রচুর রান্না বান্না করা হল। সমে িষ্ট হল ককন্তু তালক কিরস্ত করবার থচষ্টা করল
িা রহমত। অকতকথপরােণ মানুর্ এরা, বাাঁধা কিলল অসম্মাি করা হে।
আসলালমর বািী থথলক থবর হলত হলত কবলকল হল। আসলাম কিলেই তালক বুকে কিল
জুললখার বাবার বািীলত কগলে একবার ঢু মারলত। থসই বািীলত এখি জুললখালির থকউ
থালক িা, ককন্তু তারপরও কালরা িা কালরা সালথ থিখা হলে থযলত পালর। জুললখালির
আত্মীেস্বেলিরা এখিও অলিলকই আলে পালেই থালক। তারা হেত রহমতলক িতুি
থকাি তথ্য কিলত পালর। আসলাম কিলে থকৌতূহলী হললও এসলবর মলে আর েকিলে
পিলত চাে িা। তার িতুি থবৌ ব্যাপারটা খুব োললা থচালখ থিখলব িা।

রহমত কহসাব কলর থিখল সূয ে ডুবলত এখিও র্ণ্টা দুই বাকী আলি। োমালপুলর
জুললখালির বািী যালব ককিা োবলি থস। পকরতযাি বািীলত কগলে অেকালর আটলক
পিলত চাে িা। পথ র্াট থচলি িা। এমকিলতই মলি মলি থস যলথষ্ট েলে আলি। জ্বীিপরীলত তার কবশ্বাস থাকুক আর িা থাকুক, থস থকাি ঝ াঁকক কিলত আগ্রহী িে। জুললখার
আলগ থস কখি এই ধরলণর থকস থিলখকি। থকাি সম্ভাবিাই থস অবলহলা করলত চাে
িা। ককন্তু এলতা তািাতাকি থহালটলল কিলর কগলেই বা কক করলব? থের্ পয েন্ত যাওোই
ঠিক করল। অন্তত পলক্ষ্ োেগাটা থিলখ যালব। পরকিি আর খু াঁেলত হলব িা।
োমালপুর বাোর থথলক উেলর দুই ককললাকমটার যাওোর পর একটা োংলী োেগা িেলর
পিল। বি বি আম গাি এবাং অন্যান্য ককছু স্থািীে গালি থেতলরর ইঁলটর বািীটা প্রাে
িেলরই পলি িা। একটা মাটির রাস্তা োঙ্গা থলাহার থগট থপকরলে থেতলর চলল থগলি,
লম্বা র্ালস থিলে থগলি চারকিক। রাস্তাটা থপকরলে যাবার পর লাল ইঁলটর বািীটা লক্ষ্য
করল রহমত। গািী ব্যাক করল। চারকিলক তাককলে থিখল শুধু িসললর মাঠ। আলে
পালে অন্য থকাি বািী থিই। থকাি মানুর্ েিও থিখল িা। কক সমস্যা! এমি কিেেি
একটা পকরতযাি বািীলত একা একা যাওোটা ঠিক হলব? থেৌকতক অকস্তত্ব যকি িাও
থালক, অলিক সমে এই োতীে স্থাি অপরাধীলির আস্তািা হলে পলি। গািী থথলক থিলম
চারকিলক তাককলে মলি হল িা থকউ থসখালি যাে। থকাথাও থকাি পালে চলার পথ থিখা
থগল িা। কক করলব োবলি রহমত। তার এখালি আসার প্রধাি উলযযশ্য কিল মানুর্
েলির সালথ আলাপ করা। বািীর থেতলর কগলে কক লাে? পুরালিা বািী, ইট-পাথর খলস
পলি ব্যাথা পাবারও সম্ভাবিা আলি। তারপরও এতদূর এলস একবালর ককছু িা কলর কিলর
থযলতও মি চাইল িা। গুটি গুটি পালে র্ালসর েঙ্গল থপকরলে বািীটার সামলির চত্বলর
উলঠ এললা থস। বুলকর মলে ধুক পুক করলি। কাউলক সালথ কিলে এলল োললা হত।
সাহস পাওো থযত। সির িরোে আলস্ত ধাক্কা কিলত েব্দ কলর খুলল থগল থসটা। চমলক
এক পা কপকিলে এলসকিল রহমত। আপিমলি হাসল। এলতা েে পাবার কক হলেলি? পা
বাকিলে থেতলর ঢুকল। যা থেলবকিল তার থচলে পকরষ্কার থেতলর। ধুলার আস্তরণ
চারকিলক ককন্তু আবেেিা থিই। পাোপাকে অলিকগুললা র্র। আলরকটা িরো কিলে
থপিলির আকেিাে চলল এললা। চমৎকার দৃশ্য। সামলিই কবোল এক কির্ী। বাাঁধালিা
র্াট। পুকুলরর চারকিক কর্লর সাকর থেঁলধ আরও অলিকগুললা আম গাি। িািাি
আকালরর। থের্ থবলার আললালত পাকিটা খুব সুন্দর লাগলি। র্ালটর কিলক একগলে থগল
রহমত, থখোল করল িা মাত্র ফুট পঞ্চালেক দূলর, বািীটার অন্য প্রালন্তর একটা লালগাো
বারান্দাে দু’ েি গ্রাম্য মকহলা তার কিলক অবাক হলে তাককলে আলি।
র্ালটর বাাঁধাি চত্বলর মাত্র পা থরলখকিল রহমত, থপিলি গলা খাাঁকারীর েব্দ শুলি চমলক
তাককলে দু’েি লুঙ্গী পরা থলাকলক তার কিলক প্রশ্নলবাধক কচলের মত থচলে থাকলত থিলখ
তার প্রাে হাট ে এটাক হবার থোগাি হল। একটু দূলর মকহলা দু’েিাও মাথাে থর্ামটা
থটলি িাাঁকিলে আলি। চার থোিা থচাখ তার কিলক তাক কলর আলি, অলচিা, অোিা
মানুর্, একটা পকরতযাি থেৌকতক বািীলত – রহমলতর গলা শুককলে কাঠ হলে থগলি। কক
করলব থস? কক বললব? এরাই বা কারা?
“কালক চাি?” একটা থলাক প্রথম কথা বলল। তার বলেস কত্রলের থবেী হলব িা। তার

সাথীর বলেস হেত আলরা ককছু কম হলব।
তার মািবীে কে শুলি থযি খাকিকটা আশ্বস্ত হল রহমত। গলার কাাঁপুিী যতখাকি সম্ভব
লুককলে বলল, “এটা কক জুললখালির বািী?”
থলাকটা ককছু বলার আলগই থপিি থথলক মকহলালির একেি বলল, “জুললখা থতা
এইখালি থালক িা। িাাঁকা বািী। জুললখা কবলে কলর কািাডা চলল থগলি।”
রহমলতর সাহস কিলর এলসলি। তার মাথাও কাে করলি। প্রথলম, এলির পকরচে োিা
িরকার। তারপর থিখলত হলব তারা থকাি িতুি ককছু বললত পালর ককিা। কেলেস
করলত োিা থগল তারা জুললখার দুুঃসম্পলকের আত্মীে। বাকিটা ভুলতর বািী হলে যালে
থিলখ এখালি এলস বাস করলি। থিলখ শুলি রালখ। রহমত ধারিা করল এরা কিিে
গরীব। সুলযাগ থপলে একটু োললা োেগাে এলস থাকলি। মলি হে থপিলির মাঠ কিলে
যাতাোত কলর, িলল সামলি থকাি চলাচললর কচে থিই। থবাঝা থগল, পকরতযাি হললও
থসখালি তালির এোলব বাস করাটা থয আইিসাংগত িা হলত পালর, থস ব্যাপালর তারা
অবকহত এবাং েকিত। রহমত তালিরলক আশ্বস্ত করল। থস ককছু খবর চাে। তার আর
থকাি উলযযশ্য থিই। কিলের সকতযকালরর পকরচে কিল থস। তারা চারেিই এক বালকয
স্বীকার করল, জুললখার যখি বুিা থলাকটার সালথ কবলে হল, তখিই তারা োিত একটা
সমস্যা হলব। থেলিশুলি জ্বীলির আির আলি এইরকম একটা থমলেলক থক কবলে করলব?
তার প্রথম কবলের সমলেও তারা োিত ককছু একটা ঝালমলা হলব। এক সপ্তাহও যাে কি,
জুললখালক বািী কিলর আসলত হলেকিল। তারা অবশ্য িতুি থকাি ককছু োিালত পারল
িা, ককন্তু একটা উপকার করল। জুললখার বাবার বািীলত একেি বলেসী মকহলা অলিক
কিি কাে কলরকিল। কবধবা। থকাি থিলললমলে কিল িা। জুললখার বাবা-মা মারা যাবার
পর, জুললখার সালথ থসও িািীর কালি কগলে থাকত। থস আেও থেঁলচ আলি এবাং হেত
রহমতলক িতুি থকাি খবর কিলত পারলব। বুিীলক থকাথাে পাওো যালব থেলি কিলে
কবিাে কিল রহমত। এখালি আসাটা এলকবালর ব্যাথ ে হে কি। থকাথা থথলক কক তথ্য
পাওো যালব, থক বললত পালর? বুিী হেত গুরুত্বপূণ ে ককছু োলি। ইকতমলেই সূয ে ডুবলত
শুরু কলরলি। আে আর গ্রালম থর্ারাঘুকর িা করারই কসোন্ত কিল রহমত। পরকিি কিলর
এললই হলব। বুিীলক খু াঁলে থবর করলত সমস্যা হলব ককিা থস ঠিক বুঝলত পারলি িা।

