আমার

থম কম েল যাগদােনর কািহনী

২ রা জুলাই ১৯৮৮ পাি ং অডার হােত পেয় কম েল যাওয়ার পথ িক হেব তার খাজ নয়া
করলাম। এ
ব াপাের সুলতান তার সহকম েদর সােথ আলাপ কের একটা রাড ম াপ কের িদল। স আমার আ ীয়, ওখােন
চাকির কের। বােস কের সাতিখরায় তার বাসায় গলাম। রােতর খাবার খেয় সখান থেক হলার হাট গলাম। একা
জািন, খুব খারাপ লাখিছল। হলার হােট স া একটা হােটেল রা যাপন করলাম। ল েনর অব া ভাল না থাকায়
পায়খানার কােজ ওটা ব াবহার করলাম না। পায়খানার বগ িনেয়ই ভার ৫ টায় ির া িনেয় ল ঘােটর িদেক রওনা
িদলাম। িছ াই হবার ভেয় িভত িছলাম। ঘােট িগেয় বসলাম। একজন দুইজন কের পেস ার এেস বসেত লাগল।
আিম জীবেন তখেনা ল
দিখিন। আজ থম ল
দখব এবং উঠব। বােসর মত িক আেগ টিকট করেত হেব? না
উেঠ টিকট করেত হেব? নানা দুসিচ া। ি র করলাম আমার মত প শাট পরা ভ েলাক যা রা যা করেব আিম
তাই করব। দখলাম দি ণ িদক থেক একটা বড় নৗযান আসেতেছ। উপের িলখা "এম িভ বা ী"। বুঝেত পারলাম
এটাই ল । ঘােট িভড়ল। দখলাম দাতলা িনচ তলা আেছ। আিম প পরা লাকেদর দখােদিখ দাতলায় িগেয়
বসলাম। বাকার মত এিদক সিদক তাকালাম। বে
হলান িদেয় বসলাম। ল পুব িদেক চলেছ। পািন আর পািন।
সীমাহীন পািন। জীবেন এত পািন দিখিন। একটা লাক বে পা তূ েল বয়াদেবর মত েয় আেছ। আিম তার িত
বশ িবর
বাধ করিছলাম। এক লাক ি ফ কেস সুই িদেয় খাদাই কের নাম িলেখ িদ ল। আিমও পাচ টাকা
িদেয় নাম িলখালাম "সােদক"। বারা ায় িগেয় দারালাম। পািন দেখ খুব ভাল লাগিছল। পািনেত অেনক মিহষ
দখেত পলাম। মিহষ মাথা ডিবেয় ডিবেয় িক যন খা ল। আিম জানতাম মিহষ মােঠ ঘাস খায়। িকন্ত পািনর
িনচ থেক িক খাে
সটা আিম বুঝেত পারিছলাম না। আমার পােশ দাঁড়ােনা এক জনেক জগালাম " মিহষ পািনর
িনচ থেক িক খাে ?" লাক ট আমােক অসাভািবক মানুষ ভেব উ র না িদেয় সের পরল। অন িদেকর বারা ায়
িগেয় আেরকজনেক জগালাম। সও তাই করল। আমার কৗতূ হল আরও বেড় গেলা। িভতের এেস একজনেক
জগালাম। স বলল " কন? ঘাস খায়।" আেগর দুইজন তখন মনেযাগ িদল। আিম জগালাম "পািনর িনেচ ঘাস
জ ায় কমেন?"
- এ টােতা মাঠ। মােঠ ঘাস খাে ।
- আিম তা দখিছ সাগেরর মত।
- আপনার বাড়ী কই?
-(ভরিকেয় গলাম) টাংগাইল জলায় সিখপুের, পাহাড় অ েল।
পাশ থেক একট িশি ত একজন বলেলন
-আপিন বু ঝ জায়ারভাটা দেখন িন। এখন জায়ার। ভাটার সময় মিহষ ঘাস খাওয়া
কেরিছল, জায়ােরর
পািনেত মাঠ ভের গেছ, এখেনা মিহষ মাথা ডিবেয় ডিবেয় ঘাস খাে ।
- এখন বুঝেত পেরিছ। বইেয় পেড়িছ।
-আপিন িক কেরন? কাথায় যাে ন?
- আিম ডা ার। সরকাির চাকির হেয়েছ। যাগদান করেত যা ।
-এম িব িব এস ডা ার?
- জ।
সবাই নেড়চেড় বেস আমার িদেক মনেযাগী হল। আিমও সা
বাধ করা
করলাম। এেক এেক অেনেকই
টকটাক অসুেখর কথা জানাল। আিম সমাধান িদলাম। আিম ওখানকার মধ মিণ হেয় গলাম। য লাক ট পা তেল
েয় িছল সও পা নািমেয় বসল। বলল
- ডা ার সাব, আমার সারা ণ পােয়র তলা ালােপাড়া কের। কন এমন হয়?
এত েন আিম বুঝেত পারলাম কন স বয়াদেবর মত পা তেল েয়িছল।
এভােব সবার সােথ গ করেত করেত সকাল ১০ টার িদেক বিরশাল এেস পৗ ছলাম। িসিভল সাজন অিফস থেক
কমুিনেকশন লটার িনেয় বােস চের বােকরগ উপেজলা া ক েলে চেল গলাম। ইউএইচএফ িপও -র
িনকট পিরচয় িদলাম। পােশ এক জন পাজামা পা ািব পিরিহত ৫৪/৫৫ বছর বয় লাকেক বলেলন "এই য
আপনার মিডেকল অিফসার এেস গেছন। আর িচ া নাই। "
আিম যাগদানপে সই কের অিফস ত াগ করলাম। ঐ লাক ট িছল আমার স ােরর মিডেকল এিসে
।
আমরা চরাম সাব স ােরর উেদ েশ বােস রওনা িদলাম। বিরশাল িগেয় রা যাপন কের ছাট লে কের
পেররিদন চরাম
যেত হেব। বােস যেত যেত আলাপ হল। ওখােন াফ ক ক আেছন জানেত চাইলাম। িতিন
বলেলন "ওখােন আেছ একজন পাগলা ফামািস । কাথায় থােক, িক খায়, িক পের তার ঠক নাই। দখেলই
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বুঝেবন। আেরকজন িপওন আেছ। তােক িদেয় িক করােত পারেবন না। িকছ বলেল উলটা আপনােকই ভয়
দখােয় িদেব। আপিন তা অেনক দুেরর মানুষ। আপিন সামলােত পারেবন িকনা। আপনার তা আবার নতন
চাকরী। অসুিবধা হেব না, আিম আিছ না। " েন আমার শরীর িশরিশর কের উঠল।
স ার সময় আমােক এক ট কমদামী বািডং এ িনেয় উঠােলন। চেল িগেয় আবার িফের আসেলন দুইজন চােখ
সুরমা দয়া যুবক িনেয়। বলেলন "পিরচয় কের িদ , ইিন আমার বন্ধু ডাঃ সােদকুল ইসলাম তালুকদার.....। " আিম
ি ত হেয় গলাম। এই বন্ধুেক আিম িনয় ণ করব িকভােব। তােদর সােথ আলাপ হল। অেনক কথার পর তারা
একটা কথা বলল " আপিন িচ া করেবননা। আমরা আিছ না। অমুকেক একট ট ফুিল ম ােনজ করেত পারেলই
হল। তারা চেল গেল আিম একট বারা ায় ব লাম। দখলাম তারা পােশর েম দুই ট মেয়র সােথ কমন কমন
যন কথা বলেছ। আিম লু ী পের ল েন যাওয়ার স্তিত িন
এমন সময় বাইের থেক দরজার করা নাড়ল।
- ক?
- আিম বািডং এর লাক। িকছ লাগেব স ার। আিম সব িকছর ব াব া কের িদেত পাির।
- আমার িকছ লাগেব না। আিম এখন ঘুমাব। িড াব করেবননা।
আমার বুঝেত দরী হল না পােশর েমর বাডারেদর কারবার। মিডেকল এিসে
আমােক রেখ তার ভাইেয়র
বাসায় থাকেত িগেয়েছ। আিম ভেয় জড়সড় হেয় গলাম। পায়খানার বগ থেম গল। বর হবার সাহস পলাম না।
গত রােতও পায়খানা করেত পািরিন। অমিন েয় পরলাম। কখন যন ঘুিমেয় পেরিছ।
সকাল সােড় পাঁচটায় মিডেকল এিসে েনর ডাক েন ঘুম থেক উঠলাম। ছয়টায় বিরশাল থেক ছাট লে
উঠলাম। নয়টার িদেক কাটািদয়া ঘােট নামলাম। ওখান থেক িড ঙ নৗকায় উঠলাম। দুই িকেলািমটার যেত হল
নৗকায়। খােলর ধােরর মানুষ আমােক দেখ জগােলা "সােহব ক?"
- সােহব আমােদর চরাম র নতন ডা ার। এম িব িব এস। এর আেগ কউ এম িব িব এস িছেলন না।
- আমােদর সরকাির ডা ার?
- জ।
-খুব ভােলা।
দশটার িদেক নৗকা থেক নামলাম। িতিন দিখেয় বলেলন "এটাই আপনার হাসপাতাল। " দখলাম ডায়াপাকা
এক ট পুরাতন টেনর ঘর। সামেন বারা া। হাসপাতােলর সামেন ায় একশত জন লাক। একজন উে া খুসেকা
লাক কােন একটা িবিড় আটকােনা, গােয় রা াকরার ছাই লাগােনা শাট, মােঝ মােঝ িবিড়র আ েন গাল গাল কের
িছ কের পাড়া, কিলজার উপর নাংরা লুি পরা, িপছেন লু ীর কােছ িবিড়র প ােকট, আমার িদেক ইংিগত কের
জগাইল "সােহব ক?"
মিডেকল এিসে
বলেলন "ইিন আমােদর নতন অিফসার, ময়মনিসংহ বাড়ী। "
িতিন আমােক জগােলন "আপিন এম িব িব এস?
- জ।
লাক ট লাফ িদেয় দুই ফুট উচ জায়গায় উেঠ দাড়ােলন। মিডেকল এিসে
বলেলন "ইিনই আপনার ফামািস
"।
ফামািস
নতার ভংিগেত জনগেনর উে েশ ভাষণ িদেত লাগেলন
- ভাইসব, আপনারা শা হউন। আমােদর এখােন জেয়ন করেত এেসেছন িযিন িতিন এম িব িব এস, যা ল ন থেক
পাস করেত হয়। িতিন আগামীকাল থেক আপনােদর দখেবন। আজ িতিন িব াম িনেবন।
এরপর সবাই শা হেলন। িতিন সবাইেক িবদায় কের আমার কােছ আসেলন।
আিম জগালাম
- আপনােদর ল ন কাথায়?
- আমােদর তা ল ন নই।
-তাহেল আপিন িক ব বহার কেরন?
- আিম কলার পাতা িদেয় একট ঘরাও কের বািনেয় িনেয়িছ।
- এটা িক?
- এটা ফ ািমিল ািনং িভ জটেরর অিফস।
- এখােন ল ন নই?
- আেছ। পাকা সিনটাির ল ন।
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েন আমার িতন িদেনর জমােনা পায়খানার বগ ফারা া বােধর উজােনর শ িনেয় িনেচর িদেক ধেয় আসা
করল।
- ল েনর চািব িদন।
- ওটা িপওেনর কােছ।
- িপওন কই?
-বাজাের িগেয় আ া িদে ।
- ডােকন তােক।
িতিন দৗেড় বাজােরর িদেক চেল গেলন। অেনক ন পর িফের এেস বলেলন
- পলাম না।
- ঠক আেছ, আপনার টাই ব বহার করব। এক বদনা পািন আেনন।
িতিন পািন আনেত চেল গেলন। আশার আেলা দেখ আমার ঐটার বগ আরও িত আকার ধারন করল। িতিন
খাবার পািনর এক জগ পািন িনেয় এেলন। আিম বললাম
- আিম তা পািন খাব না, পায়খনায় ব বহার করব, বদনায় পািন আেনন।
- স ার, আমার এই জগ ছাড়া আর িকছ নাই। এইটা িদেয়ই পািন খাই, এইটা িনেয়ই পায়খানায় যাই।
আমার রােগ, দু: খ আবার বগ িনে জ হেয় পরল। িকংকতব িমমুড়। মিডেকল এিসে
িম টিম ট হাসেছ।
-আমার খুধা পেয়েছ। খাব কই?
ফামািস েক বললাম "যান, আমার সামেন থেক"।
িতিন ইিডয়েটর মত হেস চেল গেলন।
মিডেকল এিসে
আমােক বাজাের িনেয় িগেয় এক পট খাওয়ােলন। আিম বললাম" আিম এখােন থাকেত পারব
না। "
- চেলন আমােদর বাড়ী। এখান থেক ৩ িকেলা দুেড় হেব।
- চলুন তাই হউক।
িবেকেল মিডেকল এিসে ে র বাড়ী গলাম। তার ােমর নামটা এখন মেন করেত পারিছ না। িগেয়ই ল েনর
খাজ িনলাম। িতিন তাড়াতািড় ব ব া কের িদেলন। পাকা ল ন। িতন িদেনর জমা রাখা জিনস িল ত াগ করেত
পের গাপাল ভােরর মত শাি পলাম। িতন িদন গাসল কির িন। অত গরম আবহাওয়া িছল। গাসল করেত
চাইলাম। িতিন আমােক তার বাড়ীর দি ণ পােশ িনেয় গেলন। িব ন এলাকা পািন আর পািন। দিখনা িম বাতাস
আসেতিছল। আিম শাট গ খুেল িকছ ণ হাওয়া লাগালাম। অমন িম হাওয়া আর কাথাও পাই িন। িবেকেল ঘুম
িদলাম। রােত তার ভাইেয়র সােথ মু যু িনেয় গ হল। আবার ঘুমালাম রােত।
দুপুেরর খাবার পালাও মাংস খেয় বিরশাল রওনা িদলাম। িবেকল ছয়টায় ঢাকার লে উঠলাম। ঢাকা থেক বােস
িফরেত হেব বােস। িহসাব কের দখলাম টাকা ায় ফুিরেয় এেসেছ। তাই কিবেন টিকট না কের ৩০ টাকায় ডেকর
টিকট করলাম। ি ফেকস থেক লু ী বর কের িবিছেয় সুেয় পড়লাম। কউ যােত িচনেত না পাের সজন
ি ফেকেসর ডাঃ সােদকুল ইসলাম তালুকদার িলখা কাডটা উি েয় লাগালাম। ি ফেকস ম াথায় িদেয় ঘুমােত চ া
করলাম। চারিদেনর জািনর ঘটনা িল মেন করেত করেত এক সময় কখন যন ঘুিমেয় পেরিছ।
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