H.S.C পরীা শেষ িদন কাল ভাল যািেলানা মামেু নর। হঠাৎ ১ বুর অনেু রােদ ১িট িটউশিন ধরল । যােদর বািড়েত
িটউশিন ধরল তারা িছল খবু সা পিরবােরর । ধন সেদর িদেক কান অংেশ কম িছলনা। মামনু স বািড়র াস ৪ ছা
অিনক আর াস ১০ ছাী তিনমােক পড়াত । তিনমা িছল অপূব স
ু রী ।
য চাখ থােক একবার দেখেছ স কখনও তােক ভুলেত পারেবনা। পড়ােনার ছেল তিনমার খবু ভাল লেগ যাই মামনু েক।
মামেু নরও ভাল লােগিন তা িকু নই।মামনু ভেয় তা কখনও তা কাশ করেত পােরিন।
সময় সেু যাগ বেু ঝ তিনমা একিদন তাঁর মেনর কথা যানাই মামনু েক।মামনু থেম তিনমার াব তাখান কের।িকু তিনমা
নােছাড় বাা। য কের হাক স মামনু েক চাই চাই। অবেশেষ তিনমার ােব রািজ না হইেয় পারলনা মামনু ।  হল তাঁেদর
রামাকর মকািহিন, পড়ার টিবল জন জেনর িদেক থািকেয় তাকা, হাত থেক কলম পের যাবার ছেল হােতর একটু
কামল ছাঁয়া পাওয়া। এইভােব হরধম কৃিতেত তােদর ম ছলেত তােক। অন িদেক তিনমার জন িবেয়র াব আে 
কের । মােঝ মােঝ পা পের লাকজন তােদর বািড়েত দখেত আসত । তিনমা এইসব মামনু েক বলত।
মামনু মেন করত, মেয় থাকেল াবত আসেবই তাই বেল িক িবেয় হইেয় যােব এমন কান কথা ক আেছ? িকু মামেু নর
ধারনােক িমেথ িতপ কের পিরিিত িগেয় ঠকল অন িদেক। তিনমার এক আীয় সীয় লােকর কােছ এক বাসী
তিনমার ছিব দেখ। তিনমার ছিব তাঁর ই চােখর ঘমু হারাম কেরেদ। একিদন লাভ সামলােত না ফের বাসী তিনমার ছিবটা
পেরাটার সােথ খেয়েফেল। তারপর যই কের হক স তিনমােক চাই চাই এই কথা ব কের। তিনমার এক আীেয়র মাধেম
তােদর বািড়েত াব পাঠাই আর ও খবু তাড়াতািড় বাস থেক িফের আসার চা চালাই ।
অ কেয়কিদেনর মােঝ স বাস থেক িফের আেস। অন িদেক জির কােজ চাম এর বাইের যেত হয়। এই ফােক
বাসী তিনমােদর বািড়েত এেশ তিনমােক দেখ যাই । তিনমার মা বাবাও বাসীর ধন সত দেখ রািজ হইেয় যাই । এই
িদেক তিনমাও িদেশহারা হইেয় পের। তাঁর েচােখর অ গিড়েয় পরেত তােক স বাসীেক তাঁর সব কথা খেু ল বেল িকু
বাসী পাটা িছল নােছাড়বাা যত িকছ ু হেব হাক স তিনমােক িবেয় করই ছাড়েব । িবেয়র িদন তািরখ সব িঠক করা হল।
বাসী তিনমার সব কথা েন স িবেয়টা তাড়াতািড় শের ফলার জন উেঠ পের লােগ। । মামনু তাঁর কাজ শষ কের বািড়
এেস এই সব কথা েন পাগেলর মত তিনমােদর বািড় ছেট
ু যাই। তিনমা মামনু েক দেখ তাঁর  চােখর অ ছেড় দ । তাঁর
পর তিনমা মামনু েক সব কথা খেু ল বেল । মামনু বািড় চেল যাই। মামনু তাঁর বাবােক বলেত ভয় পািেলা তাই তাঁর বড়
লাভাইেক বলল। িকু মামেু নর বড় ভাই আজও অিববািহত হওয়ার কারেণ তাঁর লাভাই মামেু নর কথাই তমন সাড়া িদলনা
মামেু নর কথাই । পের মামেু নর যণা দেখ তাঁর লাভাই রািজ হয় ও মামেু নর বাবােক সব কথা খেু ল বেল।

িকু মামেু নর বাবা তাঁর জামাইেয়র কথা কােন িনলনা। অবেশেষ মামনু িনেজ তাঁর িবেয়র াব িনেয় তিনমােদর বািড়েত যাই।
তিনমার বাবােক সব কথা খােল বেল। তিনমার বাবা এইসব কথা েন অেনক রেগ যাই আর মামনু েক অেনক অপমান কের
বািড় থেক বর কের দ। ধু তাই নই ২বার তিনমার িবেয়েত ঝােমলা পাকােত আসেল তােদর পিরবার সহ িনি কের
দওয়ার মিক দ তিনমার বাবা মামনু েক। উেখ তিনমার বাবা িছল সমােজর একজন বাবশালী নতা। তাই মামনু ও
তিনমার বাবার কথার ওপর আর িকছ ু বলেত পারলনা । হতাশ হইেয় বািড় িফের আসল মামনু ।
এইিদেক তিনমা মামেু নর সােথ দখা করার জন অির হেয় উেঠ ।
অেনক কে গাপেন তারা জন দখা কের । এর মােঝ মামনু িটক করল পািলেয় যাবার কথা । িকু তিনমা এই িসা মেন
িনেত পারলনা কারন স তাঁর মা বাবার মেন ক িদেত পারেবনা। মামনু যেহতু তিনমােক সিত ভালবাসত তাই সও চাইল
তিনমােক সিু খ করেত। স তিনমােক িবেয়েত রািজ হেত বেল। আর মামনু ও তিনমােক জািনেয় দ য স তাঁর িবেয়েত
আসেবনা । িকু মামনু তিনমার িবেয়েত না আসেল স িবেয়র িপিড়েত বসেবনা আর আহতার মিক দ। মামনু অবেশেষ
িবেয়েত আসেত রািজ হল। িবেয়র িদন ঘিনেয় আসল। গাইেয় হলেু দর িদন মামনু তিনমােদর বািড় গল িকু িবেয়র অনু ােনর
এই আেয়াজন তাঁর দেয় র হরেণর  কেরেদ। তাঁর দয় ভেগ ছঁেু ড় কতিবত হইেয় যািেলা িকু স হািস মেু খ সবার
সােত রাত ১২ ঠা পয মেত িছল এর পর স বািড় িফের এল।
মামনু কান মেত মােত পারলনা তাই তাঁর টনশন দূর করার জন িসগােরট দরাল এক রােত ৬০ ঠা িসগােরট িকভােব শষ
কের িদল টা স িনেজও জােননা। য ছেল কান িদন িসগােরট খাইিন রাত জােগিন স ছেল
েমর কারেণ টা করেত  করল । তিনমার কথা ভেব িবেয়র িদন অপরাধীর মত হািজর হল িবেয়েত। জ সাজােনার
দািয়টা মামনু েক দয়া হল। মামনু িনজ হােত তাঁর িয়ার িবেয়র জ সািজেয় িদল আর আড়ােল িগেয় িকছণ
ু পর পর
চােখর জল মছু েত তােক।
বর যখন জ বসল তখন মামনু ভাবল আজ এই ােন হইত স বর সেজ বসত আর স জাইগাই অন একজন বেস আেছ আর
তাঁর িয়ােক তাঁর চােখর সামেন িনেয় যােব। এই কথা লু ভাবেত তাঁর চার িদকটা কমন জািন অকার হই আসল। অবেশেষ
িয়ােক তাঁর চােখর সামেন িনেয় যাবার ছিব দেখ তার দেয় নদী ভাগেণর চেয় বিশ ভাগেনর  হল। এর পর থেক
মামনু সূণ অন রকম হইেয় যাই এখন স তিনমােক িটক আেগর মত ভালবােস। এই ঘটনার ৭-৮ বছর পার হইেয় গল
এখন ও মামনু িবেয় কেরিন এখন তােক িকও িবেয়র কথা বলেল তেল বেন ঝেল উেঠ। আজ স তিনমার কথা ভুলেত
পােরনা। িবেয়র কথা ভাবেল তিনমার স ৃিত েলা তােক িপছেন টেন িনেয় যাই। আজও স গভীর রােত স বদনািবর ঘটনা
েলা মেন কের চাখ তেক সবার অছের অ ঝরাই……???

