বাসর ঘের অরােক শ করেতই এমনভােব িছঁটেক সের গেলা মেন হেলা কউ ওেক কােরের শক িদেয়েছ। আমার িদেক
কমন যন ভয়াত দ ৃিেত তািকেয় থেক কাচমু াচু হেয় বেস রইেলা িবছানার একটা কানায়। তখন আমার িবেয়র শষ নই।
অরার এমন করার কারণ িক? আমােক িক তার বাঘ বা ভাুক মেন হে? নািক কােনা বাংলা িসেনমার িভেলেনর মেতা মেন
হে? লােগ যেনা আিম তার ইত লেু টপেু ট িনেত এেসিছ এমন ভাবভি করেছ। অরা িক ভুেল গেলা, আজই আিম ওেক

ইসলােমর সকল িনয়ম মেন ২০ ল টাকা দনমহর িদেয় িতনবার কবল
ু বেল িবেয় কেরিছ! আমার িবেয় করা বউ স তার
উপর অবশই আমার সব অিধকার রেয়েছ তাহেল এমন করার মােন িক??
িনেজেক িনেজর কােছই আজ আজব াণী মেন হে। অরা কমন দ ৃিেত যেনা তািকেয় আেছ। আিম আয়নার সামেন িগেয়
দাঁড়ালাম। িবেয় বেল আজই িন সভ কেরিছ। যেথ সদু শন আিম, সঠু াম দেহর অিধকারী। িনয়িমত িজেম যাই আকষনীয়
বিড। বলেত গেল সকল মেয়র সপ
ু ষ িছলাম আিম। িক িনেজেক িতিত করার তািগেদ কখেনা ম ভােলাবাসা করার
সেু যাগ হেয় উেঠিন। চ পিরমােণ রামািক একটা ছেল আিম। সম ভােলাবাসা, অনভ
ু িূ ত বউেয়র জন জিমেয় রেখ
িছলাম। আর ভাগবশত আজ ভােগর এই পিরহাস। আয়নায় িনেজেক ভােলাভােব খিু টেয় খিু টেয় দেখ িনলাম নাহ আমােক
অপছ করার মেতা িকছ ু নই। তাহেল অরার এমন করার কারণটা িক? উম..বয়ে? ওহ মাই গড!
আিম তারাতাির িবছানার কােছ িগেয় অরােক  করলাম,
_ তামার বয়ে আেছ?
অরা কােনা জবাব িদেলা না। মেঝর িদেক দ ৃি িনেপ কের িনেচ তািকেয় আেছ। আমার থেকও ওই মেঝর কাকায
এেতা পছ হেলা! …
রােগ ঃেখ চ অিভমান হেলা অরার িত। তবও
ু আবার বললাম,
_ লক
ু এট িম..আমার িদেক তাকাও অরা। আমােক িক তামার কােনা কারেণ অপছ? বা তামার এই িবেয়েত মত িছলনা?
তামার িক অন কােরা সে? আই িমন ইউ হভ এ বয়ে??…
অরা না সূচক মাথা নাড়েলা ’িদেক।
_ তাহেল তামার বেলমটা কাথায়? আার িম অরা। চপ
ু কের থেকা না।
_ আিম ঘমু ােবা। দয়া কের লাইট অফ কের িদেবন আমার আবার লাইট েল থাকেল ঘমু আেসনা।
িকহ! আজ আমােদর বাসর রাত আর স বলেছ ঘমু ােব? কীভােব সব, আমার চ ইেগােত বাঁধেলা। িক য হেলা আমার
তখন, আিম হঠাৎ অরােক িবছানায় চেপ ধরলাম। িনেজর প
ু ষ ফলােত মিরয়া হেয় উঠলাম। অরার গলা, ঘাের
এেলাপাথািড় চমু ু খেত লাগলাম। ঠাট জারা আঁকেড় ধরেতই ল করলাম। অরা ভীষণ পিরমােণ কাঁপেছ। আিম অরােক

ছের িদেয় িবছানায় উেঠ বসলাম। অরা এখেনা চাখ ব কের কাঁপেছ। িনেজর উপর চ রাগ হেলা একটু আেগর ঘটনার
জন। ম ৃ কে বললাম,
_ সির অরা। আসেল….
স িক অরা ান হািরেয় ফেলেছ। ওর গােল আলেতা কের হাত রাখেতই টর পলাম র এেসেছ। শরীর চ গরম। মেন
হয় ভেয় এমনটা হেয়েছ। িনেজই িনেজেক বললাম, িছঃ িহেমল িছঃ এইটা তুই কীভােব পারিল?
সই রােত সারারাত জেগ অরার কপােল জলপি িদলাম। সারারাত মেয়টা েরর ঘাের িছল। হাড় কাঁপিু ন িদেয় র
এেসিছেলা। আিম িকছেতই
ভেব পলাম না এমন করার কারণটা িক। আিম তার ামী, তােক আিম শ করেবা এটাই
ু
াভািবক। ভার রােতর িদেক অরার রটা কেম গেলা। ঘিু মেয়েছ মেয়টা। িক িনাপ লাগেছ, চ মায়া মখু পােন
মেয়টার। আিম অরার পােশই েয় পড়লাম। সারারাত জেগ থাকার কারেণ আর িবেয়র ধকেল চ া িছলাম। িবছানায়
শরীর এিলেয় িদেতই ঘিু মেয় গলাম।
সকােল ঘমু ভােলা অেনক বলা কের। পােশ তািকেয় দখলাম মেয়টা আমার এক হাত আকঁেড় ধের বাােদর মেতা কের
ঘমু াে। িনেজর অজােই ওর গালটা শ করেত গেলই মেন পেড় গেলা গতকাল রােতর ঘটনা। চট কেরই উেঠ বসলাম
িবছানায়। অরার বেু কর থেজ শািড়র আঁচল অেনকটা সের িগেয়েছ। পােয়র িদেক অেনকটা কাপড় উেঠ রেয়েছ। চােখর দ ৃি
সিরেয় িনলাম। চাদর িদেয় ভােলাভােব ঢেক িদলাম। ওর এই সৗয দখার অিধকার আমার নই। ভাবেতই বেু কর ভতরটায়
িচন িচেন বঁথা অনভ
ু ব করলাম।
ওয়াশম থেক িফের এেস একটা িট-শাট পেড় িনেয় বিড়েয় গলাম নাা আনার জন। বাসায় িফের দখলাম অরা এখেনা
ঘমু েু । ডাকলাম না ওেক আর আমার খাওয়ার ইেটুকুও নই। তির হেয় িনলাম র বািড় যাওয়ার জন। জানেত হেব
আমােক তারা কেনা অরার অমেত িবেয় িদেয়েছ। আর এমনই যিদ হেয় থােক তাহেল এই সক ক বিশ দূর িনেয় যাওয়ার
িবু মা ইে আমার নই। আসার পেথ উিকেলর কােছ িগেয় িডেভােসর সম িকছ ু ববা কের আসেবা….
শােটর কলার িঠক করেত করেত িবছানায় চাখ গেলা, অরা উেঠ বেসেছ।
_ এখন কমন লাগেছ তামার?
_ ি ভােলা।
_ গতকাল রােতর জন সির।
অরা িকছ ু বলেলা না চপ
ু চাপ বেস রইেলা। আিমও আর কথা বাড়ালাম না। বড়েনার আেগ ধু বললাম,
_ টিবেল নাা রাখা আেছ খেয় িনও। আর িবছানার সাইড টিবেলর য়াের ঔষধ আেছ খেয় িনও ক কের।
মেন মেন বললাম, ভেবানা তামােক আিম মিু  িদেয় িদেবা। আমার ভােলাবাসার খাঁচায় যেহতু তুিম বি হেত চাওনা তাহেল
এটাই হাক…ম
ু কের িদেবা তামায়।
.
বেস আিছ র হাসনাদ সােহেবর মেু খামিু খ। শাির রেহনা বগম একটু আেগই একগাদা নাা রেখ িগেয়েছ। তার চােখ
মেু খও িচার ছাপ । িচা করাটাই াভািবক। িবেয়র পেরর িদনই মেয়র জামাই মেয়েক ছাড়া কথা নই বাতা নই এেস
হািজর। িতিন আমার সােথ সামান কুশল িবিনময় কের চেল িগেয়েছ। র মশাইও মাথা িনচু কের বেস আেছ। মেন হে
কােনা বড়সেরা অপরাধ কের ফেলেছ। আমার চােখ চাখ মলােত পারেছন না িতিন। পেু রা হলমটা িঘের িন িনরবতা
িবরাজ করেছ। িনরবতা ভে আিমই থেম মখু খল
ু লাম। বললাম,
_ বাবা আমার িকছ ু জানার আেছ।
_ আিম জািন তুিম িক জানেত চাইেছা।
_ আপিন জােনন মােন! আপিন িক জােনন অরার এমন অুত আচরেণর কারণ??
_ হাঁ…বাবা িহেমল আমােক তুিম মা কেরা। আিম তামার সােথ অনায় কেরিছ সটা আিম জািন। িক মেয়েক সিু খ দখেত

চাওয়াটা যিদ একটা বাবার অপরাধ হেয় থােক তাহেল আিম বলেবা হাঁ আিম অপরািধ।
র মশাই এইসব িক বলেছ? অনায়! অপরাধ! িক হেয়িছল?? িকছইু বঝ
ু েত পারিছ না সবটা যেনা মাথার উপর িদেয় যাে।
আিম বললাম,
_ বাবা আপিন কীেসর অনােয়র কথা বলেছন? িজ আমােক সবিকছ ু খেু ল বলনু । গতকাল রাত থেকই মাথাটা হাং হেয় আেছ।
_ তামার জানার অিধকার আেছ। আিম তামােক সব বলেবা আজ। িবেয়র আেগ আিম ভেয় বলেত পািরিন যিদ সব েন তুিম
আমার মেয়টােক িবেয় না কেরা। আমার মেয়টােক কােনা ভরসােযাগ পাের হােত তুেল িদেত চেয়িছলাম। আর তামােক
যিদন হাসপাতােল দখলাম সিদনই বঝ
ু েত পেরিছলাম সই ভরসােযাগ পা তুিম ছাড়া আর কউ হেত পারেবনা।
এইসব কথা এখন কেনা বলেছন িতিন? িক এমন সত িতিন আমার থেক লিু কেয়েছন!!
_ আিম সিদন বেু কর বঁথায় রাায় বেস পেড়িছলাম চােখ ঘার অকার দখিছলাম মেন হিেলা সিদনই বিু ঝ শষ িনঃাস
তাগ করেবা। তখন চােখর সামেন ধু বারবার মেয়টার মখু ভেস উঠিছল, বারবার মেন হিেলা আমার িকছ ু হেয়েগেল
মেয়টার িক হেব।সিদন সবাই িভর জিমেয় আমােক দখিছল িক কউ সাহােযর হাত বািড়েয় দয়িন। হঠাৎ তুিম এেল সিদন
সাহােযর হাত বািড়েয় িদেল। আমােক তারাতাির কের হাসপাতােল িনেয় গেল। সিদন আমার কােছ তামােক দবদূত মেন
হিেলা। মেন হিেলা, আাহ আমার কথা েনেছ। আমার াথনা কবল
ু কেরেছ।
_ হাঁ…সিদন আপনার ছাটখােটা একটা ােকর মেতা হেয়িছল। ডাার বেলিছল অিতির টনশন থেকই এমনটা হেয়েছ।
_ সিদনই িঠক কের ফললাম তামার সােথই মেয়টার িবেয় িদেবা। অরার যাগ পা তুিম ছাড়া আর কউ হেত পারেবনা।
তাই তামার সব খাঁজ খবর িনলাম। জানলাম তামার কউ নই, এক দূরসকীয় চািচর কােছ মানষু হেয়েছা, িতিনও বছর
খােনক হেয়েছ পরকাল গমন কেরেছ। ভােলা সরকাির চাকির করেছা তুিম। তামার বপাের সবিকছ ু জেন মেন হেলা, আমার
মেয়টােক তামার হােত তুেল িদেয়ই আিম িনি হেত পারেবা।
মেন পেড় গেলা সিদেনর কথােলা আবার। সিদনই অরার সােথ আমার থম দখা হেয়িছল। হাসপাতােল বাবার অসু তার
কথা েন ছেট
ু এেসিছল অরা। অেঝাের কাঁদিছল, অরার কাা মাখা মখু টা দেখ আমার বেু ক কমন যেনা একটা িচন িচেন
বঁথা অনভ
ু ব করিছলাম। সিদনই বাধহয় আিম অরার েম পেড় িগেয়িছলাম। তারপর যখন র মশাই একিদন আমার
অিফেস আসেলন, িবেয়র াব িদেলন তার মেয়র জন। আিম সে সে হাঁ বেল িদেয়িছলাম। মেন মেন খবু খিু শ হেয়িছলাম
সিদন। আমার এই ছছাড়া জীবেন যেনা এক ফািল রাদ এেস উঁিক িদেয়িছল। সিদনই একটা াট িকেনিছলাম, বউেক
িনেয় তা আর মােস উঠেত পারেবা না। খবু স
ু র কের সািজেয় িছলাম সবিকছ ু অরার জন।
ভাবনার জগৎ থেক বিড়েয় আসলাম। র মশাইর কথা েন এটুকু বঝ
ু েত পারলাম িতিন খবু অসহায়েবাধ করেছন। র
মশাইেক আস কের বললাম,
_ বাবা আপিন বিশ শার িনেবন না। আপিন এমিনেতই হােটর রাগী আপনার জন অিতির টনশন িতকর। আপিন সূণ
িনভেয় আমােক সবটা খেু ল বলেত পােরন।
র মশাই মাথা িনচু কের ফলেলা। িনচু গলায় বলেলন,
_ আমার মেয়টা ধিষতা।
কথাটা েন আমার িশরদার বেয় এক ঠাা াত বেয় গেলা। কােন বারবার র মশাইর বলা শষ কথাটা বাজেত লাগেলা।
র মশাই আবার বলেত লাগেলন,
_ ওই লটেলা আমার ফেু লর মেতা মেয়টােক…
িতিন আর িকছইু বলেত পারেলন না হাউমাউ কের কঁেদ ফলেলন। অেঝার ধারায় কঁেদ চেলেছ স। শাির মােকও দখলাম
দরজার আড়ােল িনরেব কাঁদেছন। আমার িঠক এই মহু েত
ু েত পারিছনা। িক বেল শানা িদেবা? র মশাই
ূ িক করা উিচৎ বঝ
কাঁদেত কাঁদেত আবার বলেত লাগেলন,
_ আমার মেয়টা লখাপড়ায় অেনক ভােলা িছল। সারান পড়ােলখা িনেয় ব থাকেতা। ওর পেু রা প ৃিথবী জেু র িছলাম ধু

আমরা। মেয়টা ভািসিটেত ভিত হেলা। ভািসিটরই িকছ ু ছেলপেু ল ওেক িবর করিছল বশ কিদন যাবৎ। অরা আমােক
কখেনা স কথা জানায়িন ভেবিছল িঠক হেয় যােব সব। একিদন হঠাৎ মেয়টা ভািসিট থেক বািড় িফরেলা না। িবেকল গিড়েয়
রাত হেয় গেলা। মেয়টার ফরার কােনা নাম নই। আমার ী আমােক ফান কের জানােতই আিম ছেট
ু আসলাম অিফস
থেক। সব জায়গায় খাঁজ করলাম কাথাও পলাম না। তারপর মেয়টা িফের এেলা িব অবায়। সিদন অরা বািড়
িফেরিছল িঠকই িক আমার হািস খিু শ মেয়টােক ওরা খনু কেরিছল। তারপর ওখান থেক বািড়-ঘর িবি কের িদেয় চেল
আসলাম এখােন। সিদেনর পর আমার মেয়টা আর হােসিন, আমার সােথ মন খেু ল কথা বেলিন, পড়ােশানা ছেড় িদেলা। ঘর
অকার কের বেস থাকেতা সবন। কােনা মানেু ষর সামেন যেতই ভয় পেতা। এভােবই বছরখােনক কেট গেলা। াভািবক
হেলও এখেনা পেু রাপিু র ভােব াভািবক হেত পােরিন।
_ আপিন ওেদর নােম কােনা কস কেরনিন?
_ িক হেতা কস কের? ওেদর অেনক মতা টাকা িদেয় সব ধামাচাপা িদেয় িদত।
অরার উপর িদেয় এেতা ঝড় বেয় গেছ! এেতা অতাচার সহ কেরেছ মেয়টা। আর আিম! আিম কাল রােত ধু ধু অরােক
ভুল বেু ঝিছলাম। খবু খারাপ লাগেছ। গতকাল রােত আিম যা করেত যািলাম!! তাহেল ওেদর মােঝ আর আমার মােঝ তফাৎটা
িক থাকেতা?? খবু অনত
ু  হলাম। আিম একটা কথা বেলই চেল আসলাম,
_ বাবা আপিন িচা করেবন না। আপনার আেগর সই অরােক আিম আপনার কােছ িফিরেয় িদেবা।
বািড় ফরার পেথ অরার জন বিল ফেু লর মালা িনেয় িনলাম। িনজ হােত ওর খাপায় পিড়েয় িদেবা। অরার ভয় আমােক
ভাােতই হেব। ওেক বাঝােত হেব সব শ এক না। িকছ ু শ পিব হয়, সই শ থােক ভােলাবাসার, ধইু
ভােলাবাসার…
ইবার কিলংেবল বাজােতই অরা দরজা খেু ল িদেলা। দরজা খল
ু েতই দখেত পলাম আমার সামেন কােনা েগর অরী
দাঁিড়েয় আেছ। লাল শািড়েত, খালা চেু ল অরােক অপূব লাগেছ। আিম ম ৃ হেস হােত থাকা বিল ফেু লর মালাটা অরার
িদেক বািড়েয় ধরলাম। বললাম,
_ তামার জন…
অরা িকছ ু বলেলা না। ও িনিল হেয় আেছ। আিমও িকছ ু বললাম না দরজা ব কের িভতের চেল গলাম।
তারপর থেকই লেগ রইলাম অরার িপছেন। ওেক বাঝােত আাণ চা চািলেয় গলাম। ওেক বাঝােত হেব আিম ওর
হাজেব। আমােদর মােঝ যই সকটা রেয়েছ সটা একটা পিব সক। আমরা জন পিব বেন আব।
থম থম অরা আমােক খবু ভয় পেতা। আিম ওর কােছ গেল, পাশাপািশ বসেল িকংবা ওর হাতটা ধরেলও ও চ
পিরমােন ভয় পেতা, অাভািবক আচরণ করেতা। এইেতা সিদন সকাল বলা ঘমু ভে দিখ অরা ভজা চল
ু মচু েছ। আকািশ
রেঙর একটা শািড় পেড়েছ। চল
ু েলা একপাশ কের মাছার কারেণ ফসা িপঠ উ হেয়িছল। অেনক ি লাগিছল ওেক।
আিম উেঠ িগেয় িপছন থেক আলেতা কের জিড়েয় ধেরিছলাম। মখু েজ িদেয়িছলাম ওর ভজা চেু ল। অরা কঁেপ উেঠিছল
িকছটাু িক আিম ওেক িকছ ু বলার সেু যাগ না িদেয় বেলিছলাম,
_ তামার ভজা চেু লর গে আিম িমেশ থাকেত চাই অরা।
তারপর ওেক ছেড় িদেয় চেল িগেয়িছলাম স হেত।
এভােবই চলিছল িদন। আিম হাল ছেড় দইিন চািলেয় যািলাম চা। এই যমন িতিদন ওেক িদেয়ই গলার টাই বাঁধাতাম।
অিফেস যাওয়ার আেগ ওর কপােল ভােলাবাসার শ এঁেক িদেয় যতাম। আর রাজ বাসায় ফরার পেথ বিল ফেু লর মালা
িনেয় আসতাম। িক কখেনা বিল ফেু লর মালা খাঁপায় পড়ার জন জার করতাম না। অরাও পড়েতা না। মােঝ মােঝ ঘরু েত
যতাম। আে আে আমােদর মেধ সক াভািবক হেত লাগেলা। অরা আেগর মেতা আর আমােক ভয় পেতা না। এইেতা
সিদন অরা জানালার পােশ দাঁিড়েয় চাঁদ দখিছল। আিম ওর পােশ িগেয় দাঁড়ালাম। অরা বলেলা,
_ আপনার মিু ভ দখা শষ?

আিম অরার কামড় জিড়েয় ধের কােছ টেন িনলাম। অরা িকছইু বলেলা না। ও অভ হেয় গেছ আমার এমন হঠাৎ হঠাৎ
শ করায়। অরা মাথা িনচু কের চপ
ু চাপ দাঁিড়েয় রইেলা। আিম বললাম,
_ উ…শষ না।
_ তাহেল?
_ ভাবলাম মিু ভ দখার থেক বরং আমার বউটােক একটু সময় দই। আমার বউটা িনই বািরং িফল করিছল?
অরা কথা এিড়েয় যাওয়ার জন বলেলা,
_ দখনু আজ কত স
ু র চাঁদ উেঠেছ।
_ কান চাঁদটা দখেবা? ঘেরর চাঁদটা নািক বাইেরর চাঁদটা?
_ রাত হেয়েছ অেনক। িডনার করেবন না?
_ কথা এিড়েয় যাো অরা? নািক লা পাো?
_ কােনাটাই না, আিম টিবেল খাবার িদি আপিন আসনু ।
অরা আমার থেক িনেজেক ছািড়েয় চেল যািেলা। আিম ওর হাত ধের আটিকেয় বললাম,
_ পালাো? আমার থেক এেতা সহেজ পালােত পারেবনা তুিম। তুিম চাইেলও তুিম আমার তুিম না চাইেলও তুিম আমার
অরা। সারাজীবন আটেক রেখ িদেবা আমার মেনর খাঁচায়।
_ রােখনেতা আপনার ডায়ালগ। খেত আসনু ।
সিদন আিম বঝ
ু েত পেরিছলাম আমার বউটা লা পেতও জােন। লা পেল অরােক ভীষণ স
ু র লােগ। এেতািদন
এমনভােব থাকেতা মেন হেতা কােনা জড়ব। এভােবই ধীের ধীের িনজ সায় িফের আসিছেলা অরা। একিদন আমার চা
সাথক হেলা। অরা িনজ থেক আমার কােছ ধরা িদেলা। ওেক আিম বাঝােত পেরিছলাম সব শ এক না। িকছ ু শ
ভােলাবাসার। সিদন অিফস থেক িফের এেস দিখ অরা খবু স
ু র কের সেজেছ। আজ আর খালা চেু ল নয় খাঁপা কেরেছ।
অরা এিগেয় এেস বলেলা,
_ িদন পিড়েয় িদন…
আিমও পরম যে বিল ফেু লর মালা অরার খাঁপায় পিড়েয় িদলাম
.

