মখু থেক লপটা সরােতই দিখ তাি চা হােত দািড়েয় আেছ। িক বাপার আজেক ছাট বান চা িনেয় আসেলা। তাও মেু খ
আজেক হািস।
— িকের আজ িক সূয ভুল িদেক উঠেছ য তুই চা িনেয় আসিল?
— না মােন ভাইয়া, খবু তারাতাির তা তার পােয় িশকল পড়েছ তাই একটু সমাদর করিছ আর িক..
— মােন িক?
— মােন হেলা গতকাল বাবা আর মা য মেয় দখেত িগেয় িছল ওইটা তার জন পাকা কথা িদেয় এেসেছ। এবার ধু িবেয়র
তািরখ বর হওয়া বািক।
— হা হা হা যতই পাকা কথা হাক। দখিব িবেয় ভে যােব।
— হেসঁ লাভ নই। িবেয়র আেগ পয তার সােথ মেয়র দখা হওয়া মানা। বাবার আেদশ।
— আের এটা কমন িনয়ম?িবেয়র আেগ িনেজর হবু বউেক দখেবা না। তার সােথ কথা বলেবা না।
— ধু কথা বলেত িগেয়ই তা ১১টা িবেয় ভে িদেয়িছস।
তার মােন বাবা মা ান কের এইসব করেছ আর তােদর বিু  িদে এই শয়তানী। আিমও দেখ িনেবা কমন কের িবেয় করায়।
তেব িবেয় ভােত হেল আেগ মেয়র সােথ দখা হওয়াটা েয়াজন। আজ আর চা খােবা না। শ হেয় আেগ বাবার সােথ কথা
বেল নই।
.
খাবার টিবেল সবাই বেস আিছ। বাবােক িকছ ু বলেবা এর সাহসও পাি না। আর কথা না বলা পয গলা িদেয় খাবারও
নামােত পারিছ না। আর এিদেক অিফেসর লট হে।হঠাৎ বাবা বেল উঠেলা….
— রাজ তামার ইজন বুেক বেলা তা আমার সােথ দখা করেত?
— কন?
— আের িবেয় বািড়র কাজ িক আিম একা সামলােত পারেবা। তাই তামার বুেদর কাজ েলা ভাগ কের িদেবা।
— কার িবেয় বাবা? ( মিলন গলায়)
বাবা আমার িদেক তাকােলা। মেন হয় চাখ িদেয় পিু ড়েয় ফলেব। বাবা েলা এমন িহটলার কন? বাবার চােখর তাকােনা
দেখ আিমই বললাম…
— মম আমারই তা িবেয়।
— শােনা একটা কথা মাথায় ডুিকেয় নাও। এবার িবেয়টা যিদ ভে যায় তাহেল িক হেব তুিম কনাও করেত পারেব না।
এটাই আমার শষ কথা।

— মম
বাবার আর কান কথা না বেল টিবল থেক উেঠ গেলা। আর এিদেক তাি হাসেছ। সব এই ফািজেলর কাজ। দিখ মােয়র
থেক মেয়র বািড়র িঠকানাটা পাওয়া যায় িক না।এিদেক অিফেসর লট হেয় যাে। রােত এেস িঠকানা নওয়া যােব।
.
রােত বাসায় িফের খাওয়া দাওয়া কের ফসবক
ু চালােত চালােত ভুেল গিছলাম আমার য িঠকানাটা নওয়ার কথা। ায় চাখটা
লেগ আসিছল ঘেু ম। তখনই ফানটা বেজঁ উঠেলা। অপিরিচত নাার, হেত পাের কান জির কল তাই িরিসভ করলাম।
— শানলাম িবেয় ভাা আপনার নািক এক ধরেনর বািতক আেছ? (একটা মেয়লী ক)
— ক বলেছন?
— যার সােথ আপনার িবেয় িঠক হেয়েছ স বলিছ?
— ও যাক ভাল হেয় গল। আপনার সােথ আমার দখা করাটা খবু জরী।
— কন? আপনার িক িক সমসা তাই বলেত তা?
— আপিন মােন…
— আের রাজ সােহব, আপনার এইসব বািতক অন সব মেয়েদর দখান। আপনােক আিম অেনক আেগ থেকই িচিন। যখন
আপনার সােথ আমার িবেয় িঠক হয় তখন আমার হািস পেয় িছল।
— কন?
— কারন আপিন তা িবেয় ভাার জন উা পাা কত কথাই বলেবন আর এই েলা আমায় নেত হেব?
— আা আপনার নামটা িক?
— নাম িদেয় িক আেস যায় তেব আপিন িক িক বলেত পােরন সই েলা আিম খবু ভাল কেরই জািন।
— বেলন তা আিম িক বলেবা?
— আপিন একটু কােদাঁ কােদাঁ গলায় বলেবন। “েনন আমার না একটা গাপেন িবেয় হইেছ আর ২টা বাা আেছ। িক বাবার
ভেয় বলেত পাির িন। আপিন এই িবেয়েত মানা কের দন িজ।” তাই তা িমার রাজ।
–ওই আপিন ক বেলন তা?(শকড খেয়)
— সটা িবেয়র িদনই দইেখন। আজেকর জন এখােনই গটা সমা। টা টা।
— ওই শােনন।
ক েন কার কথা, ওপাশ থেক ফান কেট িদেলা। এ িবেয় ভাা তা মশু িকল হেয় গল। িক এই মেয় য ভােব আমার
সােথ কথা বেলেছ, মেন হে এই মেয় আমার পিরিচত। আর আমার নাার িনিত তাি িদেয়েছ আর আমার সেকও
এইসব তাি বেলেছ। ছাট বান থাকেল বািড়র িপছেন বাশঁ বাগােনর েয়াজন হয় না। যা দরকার ছাট বানই কের দয়।
.
আজ ১৬ই িডেসর তাই অিফস ব। িরজু আর অিনকেক ফান িদেয় বাসা থেক বর হলাম। িতন জেন নদীর পােড় বেস
আা িদি। তেব আমােদর আার মূল টিপক হেলা আমার িবেয় ভাা।
— দখ বু এবার তারা যিদ আমার িবেয়টা ভে িদেত পারস তাহেল গত ১১ বােরর থেক বশ বড় কের পািট িদেবা।
— কন র? এত চােপ আিছস কন? আেগ যভােব আমরা িমেল িবেয় ভেিছ সভােব ভােবা। তুই মেয়েক ফান িদেয়
বলিব তুই িববািহত আর তার বাা আেছ আর আমরা মেয়র বাসায় িগেয় তার নােম বদনাম কের আসেবা।(িরজ)ু
— এত সহজ নয় এবার। মেয় এইসব সব জােন আর িবেয়র আেগ পয মেয়র সােথ দখা করা যােব না। এটা বাবার
আেদশ।
— তা আর িক িবেয় কের ন? এমিন অেনক িদন হেলা িবেয়র দাওয়াত খাওয়া হয় না।(অিনক)

— এটা সব না।
— কন সব না আর তুই িবেয় করেত চাস না কন?(িরজ)ু
— আমার কেয়কটা ছাট  আেছ যা পূণ করার আেগ পয িবেয় করার ইা নই।
— িক ?(অিনক)
— িনেজর টাকায় ছাট একটা তলা বািড় করেবা, সখােন বাবা মা আর বানেক িনেয় শাি ত থাকেবা। ছাট একটা বাগান
থাকেব।
— এমন ভােব বলিছস যন তার বািড় নই। ( িরজ)ু
— আের ওইটা তা আমার বাবার তির বািড়।
— দখ রাজ, এইসব বাদ িদেয় এবার চপ
ু চাপ িবেয়টা কের ন। আর এত চাপ িনস না। িবেয়র পরও এইসব করা
যায়।(অিনক)
— আিম জািন না আমার হবু বউ কমন? স আমার পিরবারেক িক চােখ দখেব আর আিম িবেয়র পর িকভােব  পূরন
করেবা।
— ধরু !! আমরা আর তার িবেয় ভাািনেত নই। আেল গতকাল রােত ফান িদিছল। বলেছ এবার তার িবেয়টা কিরেয় িদেত
পারেল টানা িতন িদন পািটর খরচ িদেবা। (িরজ)ু
— যা ভাগ!! শালা ঘর শ িবভীষনরা।
ইটায় হাসেত হাসেত চেল গেছ আর আিম সই জায়গায় বেস িনেজই ভাবিছ িক করেবা? এমন একটা সমসায় পরলাম য িক
করেবা বঝ
ু েত পারিছ না।তখনই ফানটা বেজঁ উঠেলা। ফােনর িদেক তািকেয় দিখ সই অপিরিচত নাারটা।আবার সই
মেয়…
— মম বেলন হবু বউ।
— ও মা আজ আমার জানরু মেু খ এত ভালবাসা কন?
— ও মা আর কয়টা িদন পর আমােদর িবেয়। এখন ভালবাসা না দখােল ভিবষৎ এ িক করেবা?
— আমার বাসার িঠকানা পাওয়ার জন এত মধু তাই না।
এই মেয় এটা বঝ
ু েলা কমন কের? আের এটা মেয় না সব জাা।
— িক হেলা মশাই সব রামািক কথা শষ?
— না আসেল িঠকানাটা িদেল ভাল হেতা।
— িঠক আেছ আিম িঠকানা মােসজ কের িদি আপিন িবকােল চেল আেসন।
— মম ধনবাদ।
.
িরজেু ক সােথ িনেয় িবকােল মেয়র বাসায় চেল আসলাম। বা বশ আেয়াজন হেয়েছ তা। বাসায় এেস বসেতই িচৎকার মের
উঠলাম।
— ও মা গা…
— ওই িক হেয়েছ? (িরজ)ু
— এই বসার জায়গায় িপন রাখেছ ক?ও মা গা, িক বাথা?
কপাল ভাল য েম কউ িছল না। দখেল তা মানসত ধের টানাটািন হেতা। যাই হাক, সমসা না। একটু পর আেল
আসেলা।
— বাবা তুিম য আসেব আমার জানা িছল না। তাই বিশ আেয়াজন করেত পাির িন।

— সমসা নই আেল। িক আেল আপনার সােথ আমার কথা িছল?
— বাবা রাগ কেরা না। তামার সােথ আিম একটু পর কথা বিল। একটু আেগ তামার বাবা এেসেছ। পােশর েমই আেছ।
— বাবা!!!
— মম তুিম বেসা আিম ডাকিছ।
আিম িরজরু িদেক তািকেয় আিছ আর িরজু হেসই চেলেছ। হায়ের কপাল, এবার মেন হয় আমার কারবািন হেয়ই যােব। একটু
পর আমার বাবা েম আসেলা আর বাবােক দেখ “আমার হেয় িগেয়েছ”।
তখন আেল আমায় বলল…
— নাও বাবা এবার িক বলেব বেলা? তামার বাবা আর আিম ইজেনই এখােন আিছ।
— না আেল এমিন
— বাবা তুিম চাইেল আমার মেয় তনরু সােথ দখা করেত পােরা।
— মম।
.
একটা িপি মেয় এেস আমােক একটা েম িনেয় আসেলা। তারপর মেয়টা চেল গল। েম কউ নই নািক। আিম ভাল
কের মটা দখেত লাগলাম। ভালই গাছােনা ম। তেব টিবেলর বই েলা এেলা মেলা কারন টিবেলর বই েলা িঠক নই।
মেন হয় মেয়টার বই পড়ার অেনক শখ। সব বইেয়র মােঝ একটা বই আমার নজর কারেলা “নবনী”। আিমও এই রকম একটা
বই একজনেক িদেয় িছলাম।
— কােরা অনমু িত ছাড়া কােরা িজিনস ধরেত নই জােনন না। (িপছন থেক একটা মেয় বলল)
িপছেন িফরেতই আিম থমেক গলাম। এই তা সই তনু যাের একটা বার দখেত িতটা গৗধল
ু ীর রং গােয় মেখ িেজ দািড়েয়
অেপা করতাম। এটা সই তনু যার জন ব ৃিেত চিু প চিু প ওর কেলেজর সামেন িগেয় দাড়াতাম। আজ এত বছর পর আবার
মখু মখু ী। তাও, তার সােথই আমার িবেয়র কথা। এটা িক ভাগ নািক ।
— িক হেলা চপ
ু কের আেছন কন?
— তনু তুিম িক ?
— িচনেত পারেছন তাহেল।
— িচনেত পারিছ বেলই তনু শের সােথ তুিম উারন কেরিছ। নয়ত আপিন কেরই বলতাম।
— মম বেলন তাহেল আপনার িক িক সমসা? কন িবেয় করেত চান না?
— তনু একটা গৗধিু ল তামার পােশ থাকার অিধকার চাই।
— বাা মশাই আসেলন িবেয় ভােত আর এখন িকসব বলেছা?
— জািন না। তেব এটা বলেত চাই তামােক আর হারােত পারেবা না।
— তেব আিম িবেয় করেত পারেবা না?
— কন?
— এমন িভতু ছেলেক তা আর িবেয় করা যায় না ।য িবেয় করেত ভয় পায়।
— দেখা আেগ যিদ িবেয় না ভাতাম এখন তা তামায় পতাম না।
— যিদ আেগর ১১টা মেয়র মােঝ আিম একজন হতাম।
— যা হওয়ার তা হেয় গেছ আর িকছ ু বেলা না িজ।
— সির আিম এখনই িগেয় বলেবা। তুিম আমায় িরেজ কেরেছা।
— ওই না।
আর কান কথা না বেল তনু ম থেক বিরেয় গল আর সবার সােথ কথা বলেলা। আিম আর কােরা সােথ কথা না বেলা

চপ
ু চাপ ম থেক বিড়েয় আসলাম।
.
যা ভেব িছলাম তাই হেলা। বাবা বাসায় এেস যা না তাই বেল আমায় কথা িনেয়েছ। িক আিম িকভােব বঝ
ু ােবা এই তনরু
জন এখেনা অেপা করিছ। তনরু বাসা িচনতাম না বেল িবেয়র কথাও বাসায় বলেত পাির িন। িক এখন কন পেয়ও
হারাি।
.
সকােল অেনকিদন পর সাইেকল চালােত বর হলাম। তেব সাইেকলটা ছাট এক ভাইেয়র। আজেক ইা হে আেরকটা বার
তনরু পেথ দাড়ােবা। হয়ত ওর কােছ আিম িকছ ু না তেব আিম তা আর ভুলেত পারেবা না।
তনরু বাসা থেক একটু সামেন একটা চােয়র টংেয়র বাইের দািড়েয় চা খাি। িকছণ
ু পর মহারাণী বাসা থেক বর হেয়েছ।
মেন হে কাথাও যােব। আমােক দেখও না দখার মত পাশ কািটেয় চেল গল। আিম চােয়র টাকা িদেয় সাইেকল িনেয় তনরু
িপছেন িনলাম। তনু একটা িরকশা িনেয় যেত লাগেলা আর আিম ওর পােশ। ও মােঝ মােঝ আমায় দখেছ তেব এত রােগর িক
হেলা বঝ
ু লাম না?
িরকশাটা পাবিলক লাইেরীেত এেস থামেলা। ও িরকশার ভাড়াটা িদেয় আমার িদেক তাকােলা…
— এভােব িপছ ু নওয়ার মােনটা িক?
— িপছ ু কাথায় িনলাম? আিম তা তামার পােশ িদেয়ই যাি।
— দেখা রাগােব না একদম।
— ও সিত তুিম রেগ গেছা?এতই রেগেছা য আপিন থেক সাজা তুিম ত চেল এেসেছা।
— যা ইা হেয়েছ ডেকিছ, তােত তামার িক?
— ও আমােক ডাকেব আর আিম িকছ ু বলেত পারেবা না।
— ভাল হে না িক…
— িবেয়টা তা করেল না, অত িবেয়র দাওয়াতটা তা নাও।
— মােন?(অবাক হেয়)
— এত িদন তা তামার কথা ভেব িবেয় কির িন িক এখন যেহতু তুিম িবেয় করেব না তাহেল আমােক তা িবেয় করেতই
হেব। তাই গতকাল একটা মেয় দেখ আসলাম আর সামেনই িবেয়, এটা জানােতই আসলাম।
— সিত বলেছন। (অন িদেক মখু কের, গলাটা যন ভে আসেছ)
— ও তির, িবেয়র কথা েন তুিম থেক আপিনেত চেল গেল।
— জািন না।
— আা তাহেল আিম আিস। তামার বাসায় িবেয়র কাড চেল যােব।
আিম আর কথা না বািড়েয় চেল আসিছলাম তখন িপছন থেক আবার ডাকেলা।
— রাজ…
— মম বেলা।
— সিত আপিন িবেয়টা করেবন। একটুও ক হেব না।
— িক করেবা?তুিম তা আর িবেয় করেব না।
— এখন যিদ রািজ হই।
— তাহেল তা অন িদেক তািকেয় কথা না বেল একটু আমার হাতটা ধের হাটা যায় না।
— মােন?
— আের বাকা মেয় তামার মেন আমার জায়গাটা কতটুকু এটা দখেতই তা নাটক টা করলাম। আসেলই আমার িবেয়ই িঠক

হয় িন।
আমার িদেক তনু রািগ চােখ তািকেয় আেছ। এতণ য কাা করেব করেব ভাব আর সই এখন িরনাখান ভাব।
— ধু িবেয়টা হেত দাও। কপােল িক আেছ ধু দেখা। আমােক ক দওয়ার মােন টা দেখা।
— যা আেছ কপােল, দখা যােব িবেয়র পর। এবার চেলা একটু সামেন যাই।
— যােবা তেব সাইেকেলর সামেন বসেবা িক ..
— চেল আেসা।
যাই হাক গ, য আেছ কপােল স কখেনা হারায় না। তনেু ক হারােনা সব না।

