
�মৗিমতার বাসর রাত

�বশ সািজ�য়�ছ ��ড়প� তা�দর �ম�য়�ক! -ন�খ �নল পািলশ

পা�য় আলতা, (ম�ুখ এক �কিজ ময়দা মািখ�য় সৎূিসত স�ুর

আর কূৎিস�তর িমল�ন যা হয় আর িক!) সািজ�য় িদ�য়�ছ।

ই�� হ�� গা�ল একটা থা�র লািগ�য় �দই। অমন স�ুর

মখুখানা এই িব�ী আটা ময়দা িদ�য় �ক ঢাক�ত ব�ল�ছ? অমন

স�ুর নখ র�ঙ রািঙ�য় িব�ী ক�র �তালার মা�নটাই বা িক?

�কৃিতর অপ�প �সৗ�য��রখা�ক কৃি�মতার �মাড়�ক �ঢ�ক িক

�য আন� পায় মানষু?

- িবছানা হ�ত �ন�ম আ�সা।

আমার গলার �র আমার কা�ছই �� �শানা�লা । আমার

�� ��রর আ�দশ ��ন �চাখ বড় ক�র িব�য় িন�য় �মৗিমতা

তাকা�লা আমার িদ�ক। িক� �সই তাকা�না পয��ই, ঠায় ব�স

রই�লা, ,নড়�লা না। এ �ম�য় �দিখ �তা সাংঘািতক িব�য় হওয়ার

ক�য়ক ঘ�াই �প�ইিন এখ�না, !তা�তই ব�রর কথা �শা�ন না

আর�◌া �তা বাকীটা জীবন সাম�ন প�ড় আ�ছ ! তখন �ন�ব

�তা!

- িক হ�লা �ন�ম আ�সা।

না তব নুাম�লা না �স । তািক�য়ই রই�লা। কথাও বল�লা না।

ওর ময়দা মাখা মখু �দ�খ বঝু�ত পার�তিছ না ও িক ভাব�ছ?



ম�ুখ আটা ময়দা আর ন�খ �নল পািলশ �দ�খই রাগ হওয়ার

কথা িছল, রাগ কিরিন। িক� এবা�র রাগ হ�লা। দইু দইুবার

বললাম একটা কথা, ! ,অথচ �কান �রসপ� �নই নাম�ত ব�লিছ

নাম�ল না�মা, , !না নাম�ল অ�ত ম�ুখ �তা বলিব না নাম�বা না

না িক ��ড় মশাই �বাবা �ম�য় আমার ঘা�ড় চািপ�য় িদল। তা

িক ক�র হয়! �মৗিমতার সা�থ কথা �তা িন�জই ব�লিছ ও�দর

বািড়�ত ! ' ?আ�া �মৗিমতা র �কান যমজ �বান িছল না িক

তা�ক...

- ?থাপরাইয়া নামা�ত হ�ব না িক

এবার �র�গ বললাম। কাজ হ�লা। �মৗিমতা �কঁ�প চম�ক

উঠ�লা। তার পর �ত িবছানা হ�ত �ন�ম িন�চ দাড়া�লা। ভয়

�প�য়�ছ িন�ই! বাসর রা�তই �য বর থা�র িদ�ত চায় তা�ক

ভয় পাওয়াই উিচৎ হয়�তা!

- ত�িম �তামার নখ হ�ত �যভা�ব পা�রা এই রঙচঙ ত��ল �ফলবা

এখনই। মখু ধ�ুয় আসবা। আর ম�ন রাখবা, কখ�না ম�ুখ ময়দা

�ম�খ �বিশ স�ুরী সাজার �চ�া কর�ব না, ত�িম এমিন�তই

অ�নক স�ুর। ময়দা �ম�খ সাদা �পি� সাজার �কান মা�ন হয়?

রঙ �ম�খ স�ুর নখ ��লাও কখ�না অমন িব�ী করবা না

ব�ল িদলাম।

িবছানা হ�ত �ন�ম দাড়া�নার সা�থই সংসার জীব�নর �থম পাঠ

িদলাম �মৗিমতা�ক। িব�য়র �থম রা�ত �ী�ক অমন অ�নক

পাঠই না িক িদ�ত হয়! দলুাভাই ভাবীরা �স িবষ�য় য�থ� �ান



িদ�য়ই পািঠ�য়�ছ আমা�ক �মৗিমতার কা�ছ ।

- ?এ��লা আ�দশ না অন�ুরাধ

এই �থম �ম�য়র ম�ুখ বিুল ফু�ট�ছ - ,�যন ক�য়ক যগু প�র

িক� তার �সই বিুল�ত �য বীষা� তীর ছ��ড়�ছ তা ভয়াবহ!

িব�ষর �কৗটা থাক�ল িনঘ�াত এক �াম িবশ িগ�ল �ফলতাম

এই ম��ত�। অবশ� ওর কথা ��ন আমার শরী�র �য বীষি�য়া

�� হ�য়�ছ তা�ত �স বীষ কাজ কর�তা িক না স��হ! এত�ন

আিম �মৗিমতার উপর কতৃ���র �বলনু �ফালাি�লাম, �মৗিমতার

একটা ���ই তা চ�প�স �গল।

- আ�দশ।

- তাহ�ল মান�ত পার�বা না।

�ভ�বিছলমু সাদািসধা �ম�য়! িক� আমার ভাবনায় ভ�ল িছল

বঝু�তই পারিছ। এ �ম�য় �য �স নয়, �য িব�য়র �থম রা�ত

�ামী�ক ব�ল মান�ত পার�বা না �স আর যাই �হাক সাদািসধা

�মা�টই নয়। এত�ন ক�� ��তা থাক�লও এবার একট�

নমনীয় হ�লা পিরি�িতর ���াপ�ট।

- !যিদ বিল অন�ুরাধ

- তাহ�লও না।

আিম অন�ুরাধ কর�বা তাও �স মান�ব না! বঝু�তিছ না ঘটনা

িক? -তাহ�ল িক হাত পা ধ�র বল�ত হ�ব বউ আমার আটা

ময়দা �নল পািলশ ভা�া�গ না, �তামার ��ার �দয়া �পটাই

আমার ি�য়, !ত�িম ওসব ব�বহার কই�রা না না িক বাবার বািড়



হ�ত পণ ক�রই এ�স�ছ �য �ামীর �কান কথাই �ন�ব না!

- ?তাহ�ল িক কর�ত হ�ব

- ,আপিন আমার মািলক নন �য আ�দশ িদ�বন আর আিম

আপনার �চ�য় বড় �কউ নই �য অন�ুরাধ কর�বন! আিম

আপনার সহধিম�ণী, আ�দশ অন�ুরাধ �কানটাই না ক�র মধরু

ভা�ব বল�ত পা�রন আপিন এই বাড়িত স�া পছ� ক�রন

না। তাহ�লই হ�ব। আর একটা কথা আমা�ক থা��রর ভয়

�দখা�বন না, !আিমও িক� খামিছ িদ�ত পাির

িব�য়র আ�গ িক �ামী �ীর দািয়� ও কত��ব�র �কান বই

প�ড়�ছ না িক! �বশ �িছ�য় যা �বাঝা�লা তা�ত �তা তাই ম�ন

হয়! ,তা না হ�ল ভাব�ত হয় আমার কপাল ভা�লা কপাল ��ন

�নবতী �ী �প�য়িছ। অমন ক�র কজন �ম�য় বল�ত পা�র বা

ভাব�ত পা�র?

- ! ?খামিছ িদ�ব মা�ন ত�িম িক �পি�

- ?আপিন িক ভ�ত

- !না �তা

- তাহ�ল আিমও �পি� না। আপনার �ী।

না চ�প ক�র থাকাটাই �বটার হ�ব এই সম�য়র জন�। এমন

পিরি�িত�ত বধ�ূক আপদ ম�ন কর�ল �স িবপ�দর �প িন�য়

ঘা�ড় �চ�প ঘাড় মটকা�ব! আর যিদ তা�ক িমি� কথায় ত��

করা যায়, ��ম সাগ�রর জ�ল ড�িব�য় ত�বই ছাড়�ব পরবত�

���প যাওয়ার আগ ম�ত�পয��। নারী�ক ��ম দাও, িবনি◌ম�য়



��ম পা�ব তা চ��াবিৃ� হা�র।

- ,বাদ দাও এখন িক সারা রাত তক�কর�বা না িক ঘমুা�তও

হ�ব?

- ?ঘমুা�বন

- !না থাক তক�ই কির

- ?আিম িক আপনা�ক �স কথা ব�লিছ

- না ব�লা িন। এখন ত�িম ��শ হ�য় এ�ল আিম খিুশ হই ।

ন�খর িব�ী রঙ আগামীকাল ত�ল�লও চল�ব। এ িক�

আ�দশও না অন�ুরাধও না।

- �খাচা��ন।

- না। ��স হ�য় এ�সা ।

�মৗিমতা বাই�র �য�তই ব�স পরলাম কা�ঠর �চয়ারটা�ত। �সই

দাদার আম�লর �চয়ার, ওর �কা�ল বসার �িতবা�দ �সিট �বশ

�জা�ড়ই শ� ক�র উঠ�লা। �চয়ারটার �িত �বশ মায়া আমার,

না হ�ল এত িদ�ন এর �া�ন আরএফএল এর �চয়ার �ান

�প�তা।

আমার সব ব�ুরাই চাকির কর�ছ। উ��মর ব�বসা, নরু

�মাহা�দ আর �মাবাঈদ �সনাবািহনী�ত, মিশউর একটা

মাি�ন�াশনাল �কা�ািন�ত, -সমু� ক�ল�জর �লকচারাল সবাই

িকছ�না িকছ�কর�ছ। �ধ আুিমই �বকার। অথচ ও�দর সবার

আ�গই িব�য় ক�র �ফললাম। ও�দর �ক দাওয়াত িদ�য়িছলাম

িব�য়�ত, ব◌�া�তার কার�ন আস�ত পা�র িন �কউই। জীব�নর



িন��র সময়টা �� হয় কম�জীবন �� হ�ল । িক ব�ু, িক

�জন - ,খবু সময়ই হয়�তা পাওয়া যায় তা�দর জন�। বঝু�তিছ

তব �ুকন �যন ও�দর �িত আজ অিভমান হ�� খবু।

না িব�য় যখন করলাম, এবার িকছ�একটা কর�ত হ�ব। �বকার

হ�য় বাবার �হা�ট�ল বউ িন�য় থাকা হয়�তা যায়, িক� এ�ত

ভিবষ�ৎ অিনি�ৎ হ�য় যা�ব। িক কর�ত পাির? এক সময় স�

িছল িশ�ক হ�বা, -হ�ত পারলাম না কারন �স �চ�াই কির িন।

বাবা বল�তা �সনাবািহনী�ত �লাক িন��, পিুল�শ �লাক িন��

�চ�া ক�র �দখ, অ�ন�করই �তা চাকির হ��। তব �ুচ�া কির

িন। চাকির �স আমার �ারা হ�ব না। িনয়ম বাধা অ�ন�র

অিধ�ন জীবন আমার জন� নয়।

গ�র খামার িদ�ত পাির। �সই সা�থ মরুিগর। পছ� হ�লা

আইিডয়াটা। অ�ন�ক অ�নক িকছ�ই বল�ত পা�র, িক� এটাই

�াবল�ী ক�র ত�ল�ব আমা�ক এবং তা আমার িনয়�ম। কা�রা

অিধ�ন নয়।

- ?িসনিথয়া �ক

ভাবনায় ম� িছলাম, চম�ক উঠলাম। ��স হ�য় িফ�র এ�স�ছ

�মৗিমতা। িক� ও �কান িসনিথয়ার কথা িজ��স কর�ছ?

িসনিথয়ার কথা জান�লা িক ক�র? ?জা�ািত ব�ল�ছ বল�তও

পা�র, ডাইিনটা �তা আবার �মৗিমতার ভাই বউ হয়। জীবন

�দখিছ নরক হ�ত �দির নাই।

- ?�কান িসনিথয়া



- ?আপিন কজন িসনিথয়া�ক জা�নন

- একজন।

- আিম আপনার কা�ছ তার কথাই জান�ত �চ�য়িছ।

বাসর রা�ত �ী �য তার �ামীর কা�ছ �ামীর �া�ন ��িমকা

স��ক�জান�ত চায় এটা জানতাম না, জান�ল জবাবটা আ�গ

হ�তই �তির ক�র রাখতাম। এখন �তা এ মহা িবপদ আমার

জন�! ,হয়�তা �মৗিমতাও �� কর�তা না ওর আমার অতীত

জানার কথা নয়! 'যিদ না জা�ািত র কাছ হ�ত িকছ��জ�ন

থা�ক! , ,�জ�ন থা�ক িক �জ�ন�ছ িন�ই তা না হ�ল �স িসনিথয়া

নামটা জান�ব �কমন ক�র? এখন িমথ�া বল�ত চাই�লা িমথ�া

বল�ত পার�বা না। যখন নাম জা�ন তখন কািহনীটাও জানা!

তাহ�ল সত�টাই বলা বরং িনরাপদ।

- ও আমার ��িমকা িছল �কান এক সময়।

- ?এখন

- ��কআপ হ�য় �গ�ছ।

- ?�কন

এখন িক িব��ষন ক�র বল�ত হ�ব। হঠাৎ বঝুলাম এই এর

িপছ�ন বড় �কান একটা কারন আ�ছ? আ�া জা�ািতর

অভ�াসটা তাহ�ল যায় িন, ?এত খারাপ �ম�য় মানষু হয় িক

দরকার িছল �মৗিমতা�ক িসনিথয়া আর আমার স��ক�র

কথাটা বলার? স��ক�র কথাটা ব�ল�ছ যখন তখন র�ট যাওয়া

িমথ�াচারটাও িনশচ্ই বল�ত বাকী রা�খ িন?



��ন এ�সিছ এতিদন, �ম�য় �যমনই �হাক অ�ত বাসর ঘ�র �স

তার �ামীর কা�ছ জবাবিদিহ ক�র না, িক� এখন বঝুিছ বাসর

রা�ত অ�নক িকছ�ই হয়! �সজন�ই �তা �দিখ িব�য়র প�রই প�ুষ

��লা �কমন বদ�ল যায়! �মৗিমতা রীিতম�তা আমা�ক

আদাল�তর আইনজীবীর ম�তা �� কর�ছ, ,�যন আিম অপরাধী

বাসর ঘরটা িবচারালয়, !অবশ� িবচারক �নই

- আ�া অতী�তর �স� �ট�ন এ রা�তর স�ুর ম�ত�তা�ক িক

ন� না কর�লই নয়!

বললাম আিম। িসনিথয়া'র �স� টা �মা�টই ভা�লা লাগ�ছ না

আমার। ভ��লই িগ�য়িছলাম �ম�য়টা�ক, ভািব িন �য ওর স��ক�

কখ�না কাউ�ক িকছ�বল�ত হ�ব আমার। তা আবাব এমন

পিরি��ত- !িববািহত জীব�নর �থম রা�তই �ীর ���র জবা�ব

- তাহ�ল িকভা�ব এ রা�তর স�ুর ম�ত�টা উপ�ভাগ কর�ত

পাির ব�লন?

- বাসর রা�ত আর সবাই যা ক�র।

- ?িক ক�র

িক জবাব িদ�বা, িকছ�টা িব�ত �বাধ করলাম। িক ক�র নব

িববািহত দ�িত তা�দর �থম রা�ত? ?�মৗিমতার িক তা অজানা

জা�ন িন�ই, ?তাহ�ল অমন ক�র জান�ত চা�� �কন

- ?ত�িম জা�না না

- ,জািন �তা তা�দর ম�তা আপনা�রা ই�� হ�� আমা�ক বা��ত

িন�য় আপনার বভু��ু চািহদা �মটা�ত! আপনার �স চািহদা



�মটা�তই �তা আমা�দর িববাহ হ�য়�ছ তাই না! ও�য়�ান�গ�

প�ড়�ছন কখ�না? �িতটা গ��ই �ঘাড়া একটা ���পণূ�চির�।

কারন �ঘাড়া ছাড়া ও�য়�ান�হয় না। �স সম�য়র জীবনটাই

�ঘাড়া িনভ�র। �তা আপনারা প�ু�ষরা ভা�বন �ম�য়রা �সই

ও�য়�া�ন�র �ঘাড়া। তা�ক যখনই িব�য় ক�র আ�নন ম◌া�ন

�ঘাড়া�ত িন�জর �া� বিস�য় �দওয়া �শষ। আর �দির �কন?

এখন �ঘাড়ার িপ�ঠ সাওয়ার হ�ত পার�লই �ঘাড়াটা আপনার

ব�শ। তাই অি�র হ�য় ও�ঠন ক�তা��ন �ঘাড়ার িপ�ঠ সাওয়ার

হওয়া যায়!

এই পয�� ব�ল �স �থ�ম �গল। আিম িভত�র িভত�র দ� হি�

এখন। এ �কান �ম�য়�ক িব�য় করলাম। এভা�ব �কউ �থম

রা�ত �ামী�ক �ধালাই ক�র! ,আিম িক পাঠ িদ�বা এ �ম�য়�ক এ

�তা আমা�কই পাঠ িদ��! বাসর রা�তর �য স� এ�ঁকিছলাম

�দ�য় �সটা�ক মহাকা�শর কৃ�ন গ��র পািঠ�য় িদলাম, সপ◌ন্

��লা ওখা�নই হাির�য় যাক! আমার িভত�র �যট�কু বাসনা

হ�য়িছল ও�ক ছ��য়, ও�ক কা�ছ �ট�ন আদর �দয়ার �সটা ভ��ল

�গলাম, রীিতম�তা আমা�ক �ঘাড়সওয়ার বা সিহস বািন�য়

িদ�য়�ছ আমা�ক! অবশ� কথা ��লা িমথ�া বল�ছ না। বা�বতা

আ�ছ। এ �ম�য় �চ�র বই প�ড় িন�ই। একট��থ�ম আবার

বলা �� কর�লা,

- !�ম�য়রা �ঘাড়া নয় িব�য়র রা�তই তাই �ীর �দহটা�ক �ঘাড়া

ম�ন ক�র তা�ত সাওয়ার হ�ল, হয়�তা ভাব�লন আপনার আপন



হ�য় �গল। �স আপনা�ক ভা�লাবাস�ত �� কর�ব! িক� সত�

িক জা�নন? �ময়াটার ম�ন তী� একটা ঘনৃার সিৃ� হয় �স

ম��ত�। িক� �সটা �কাশ ক�র না। ঘনৃাটা ভা�লাবাসায় �প

িন�ত অ�নক সময় �নয়। িক� আপিন একট�সংযত হ�য় �ী�ক

সময় �দন, ,গ� ক�রন। যাক দ এুকটা রাত িনজ�◌�দর মা�ঝ

জানা�শানা �হাক িকছ�টা, ....তার পর না হয়

িকছ�বললাম না। তাছাড়া এখা�ন িকছ�বলার �নই। িবছানায়

উ�ঠ ��য় পড়লাম। সত� বলকু আর ওর কথা ��লা যত

বা�িবকই �হাক না �কন, ,কথা��লা �স আমা�ক ব�ল�ছ িকছ�টা

আঘাত ক�র�ছ কথা��লা আমা�ক । আিম প�ুষ �তা! সহ�জ

হজম হ�ব না কথা ��লা। যা বল�লা ভ��ল �য�ত হ�ব, না হ�ল

আমার �� �মজাজ আ�রা ��তা পা�ব। িবছানায় উ�ঠ কাছ�

না ব�ল ��য় পড়লাম।

- ?িক হ�লা আপনার

- ঘমুা�বা।

- ? ,মন খারাপ কর�লন আিম িক� বল�ত চাই িন আপনা�ক

আঘাত �দয়ার জন� বিল িন। মাফ চাি�। আস�ল আমার এক

বা�বীর অমন হ�য়িছল। ও ব�লিছল ওর �ামী নািক �জার

ক�র....! ,ও িক� আ�জা ওর �ামী�ক ভা�লাবাস�ত পা�র িন

অথচ সংসার কর�ছ! ,িক অ��ত না সিত� বল�ত িক আিম

আপনা�ক ভ◌া�লাবাস�ত চাই।

তা �ম�য়রা পা�র ব�ট! আবার উ�ঠ বসলাম। এই �য



ভা�লাবাস�ত চাই শ� দিুটই আমা�ক �ট�ন ত��ল�ছ।

- না মন খারাপ কির িন। �ধ বুঝুলাম �তামার বা�বীর ঘটনা

জানার পর �তামার িভত�র একটা ��াধ জমা হ�য়িছল! �সটা

�কাশ কর�ত পা�রা িন এতিদন, আজ স�ুযা�গর সৎ ব�বহার

কর�ল। এখন সারা রাত এভা�ব ব�স থাক�ব না ঘমুা�ব? অন�

িকছ��তা হ�ব না! ,আ�গ জানা�শানাই �হাক আমা�দর মা�ঝ ত�িম

চ◌া��া, এখন আিমও চাি�।

- আর আিম �স �চ�াই �তা করিছ। আপনা�ক জান�ত চাি� ।

আপিন �কমন? ?িক পছ� ক�রন এই সব। �সজন� আপনার

অতীত আমা�ক জান�ত হ�ব, তাহ�ল অ� হ�লও িকছ�টা

িব��ষন কর�ত পার�বা আপনা�ক। তাছাড়া গ� করা মা�ন �তা

আমা�দর দজুন দজুন �ক অতী�তর কথাই �শানা�না তাই না?

�হঁ�স বল�লা �মৗিমতা। এত��ন �থম ওর ম�ুখ হাঁিস �দখলাম।

িক স�ূর হাঁিস। আমা�ক আহ�ান কর�ছ, টান�ছ ওর িদ�ক

�কান এক আলাদা শি�, যা ঐ হাঁিসটা ক�য়ক �ন বািড়�য়

িদ�য়�ছ। িক� িন�জ�ক সংযতই রাখলাম।

- অতীত িন�য় কাউ�ক িব��ষন কর�ত চাই�ল �সটা ভ�ল। কারন

সম�য়র সা�থ অ�নক ���� মানষু�দর পিরবত�ন আ�স।

- �সটাই �াভািবক। ত�ব িকছ�িকছ�অতীত আ�ছ �য��লা

বত�মা�ন িকংবা ভিবষ��ত হঠাৎ িবষ�ফাঁড়া হ�য় ও�ঠ জীব�নর

প�থ। এই �য, আপনার অতী�তর ঘটনাটা জানার পর আপনার

�িত িক� আমার একটা �� কাজ কর�ছ িভত�র । এই



��টা�ক িক ব�ল.... বল�ত পার�বা না ।

- !ঘনৃা ব�ল হয়�তা

- না ঘনৃা নয়।

- ,িঠক আ�ছ ঘনৃা নয় িক� আমার অতী�তর একটা ঘটনা

জানার পর যিদ আমার �িত �তামার ম�ন �� �তির হ�য়ই

থা�ক, ?তাহ�ল আমা�ক িব�য় না কর�লই পার�ত

- িক� ঘটনাটা িব�াস কির িন।

- .....তাহ�ল �য বল�ছা �য

- যিদ িব�াস করতাম তাহ�ল আপনা�ক ঘনৃাই করতাম। আর

িব�য়, ,বল�লন না সম�য়র সা�থ মানষু বদ�ল যায় আপিন বদ�ল

�গ�ছন। তাই অমত কির িন। তাছাড়া �য ঘটনাটা ব�ল�ছ তা�ক

�তমন িব�াস কির না। তার িমথ�া বলার �ভাব। আপনার িব�য়

িন�য় যা ব�লিছল, ! !প�র িক হ�লা �মান হ�লা �সটা সত� নয়

এখন আিম আপনার কাছ হ�ত জান�ত চাি� সত� ঘটনা িক?

আপিন িক সিত�ই িসনিথয়া না�মর �ম�য়িটর �প�টর বা�াটার

িপতা িছ�লন?

��মালাপ না ক�র, বাসর ঘ�র আলাপ কর�ত হ�� আমার

�া�ন �ক িন�য়! নব বধ�ূক সিুম� বাক�ালা�প আকৃ� কর�বা

িক এখন তা�ক িনজ ম�ুখ বল�ত হ�ব আমার �া�ন ��িমকার

সা�থ স�ক�চলা কালীন সম�য় তার গ�ভ��য বা�া এ�সিছল

তার িপতা আিম িছলাম িক না? ,�য�হত���িমক আিমই িছলাম

সতুরাং িপতা �য আিমই তা একটা পাগ�লও বল�ব। �স সময়



সক�লই �স কথাই ব�লিছল। অ�নক সময় িম�থ�টাও যিু�

আর �লাক ম�ুখ ছড়া�নার কার�ন সত� ব�ল �কাশ পায় �লাক

সমা�জ! আমার ����ও তাই হ�য়িছল।

তাহ�ল �মৗিমতা িব�াস ক�রিন বল�লা �য! ওর িব�াস না করার

কারন িক? ?এর িপছ�ন িক �কান যিু� আ�ছ ওর থাক�লও

থাক�ত পা�র। এখন আিম যিদ সত� বিল তা িক িব�াস

কর�ব? অবশ� এত বছর পর �যখা�ন ঘটনাটা হাির�য় �গ�ছ

�লাকমখু হ�ত, �সখা�ন িক সত� িক িমথ�া তা�ত িকছ�যায়

আ�স না! তাছাড়া �মৗিমতা আমা�ক িব�য়র প�ূব�ই �জ�ন�ছ

ঘটনাটা। তার প�রও �স আমা�ক িব�য় ক�র�ছ। তার মা�ন �স

অতীত িন�য় আমা�ক িব��ষন করার �য কথা ব�ল�ছ তা

আস�ল সত� নয়! ,ও �ধ ওুর ম�নর �য সংশয় �তির হ�য়�ছ

সত� না িমথ�া, তা হ�ত মিু� �প�ত চা�� ।

" ?"আিম যা বল�বা তা িক িব�াস কর�ব �মৗিমতার কা�ছ

জান�ক চাইলাম আিম।

"��ত�ক �ীর তার �ামীর �িত আর �ামীর তার �ীর �িত

িব�াসই িক� �ববািহক জীবন স�ুর ও �ববািহক স�ক�টা�ক

সারা জীবন িটিক�য় রাখার মলূ চািবকািঠ। �স জন� আপিন যা

বল�বন তা আিম িব�াস কর�বা ম�ন �া�ন। আপিনও আমা�ক

িব�াস কর�বন। ত�ব আিম যিদ কখন�◌া বঝু�ত পাির �য

আমার িব�াস করাটা বা িব�াসটা িঠক নয়, িব�া�স ভাঙন সিৃ�

হ�ল তখন িক হ�ব আপনার তা না �বাঝার কথা নয়। তাই



জািন আপিন িম�থ� বল�বন না, এবং এটা আপনার �ীর দঢ়ৃ

িব�াস।" �মৗিমতা বল�লা।

" "তাহ�ল বিল �শা�না

" না থাক প�র �িন। আ�গ আপনা�ক আমার জীব�নর একটা

ঘটনা বিল। �যটা আপনা�ক বলা উিচৎ । কারন �সটা আমার

ম�ুখ আপনা�ক বল�ল আমার �িত আপনার িব�াসটা দঢ়ৃ হ�ব

ব�ল ম�ন কির। হয়�তা ��ন খারাপ লাগ�ত পা�র, �যমনটা

আিম উপলি� করিছ। িক� অন� �কউ যিদ কখ�না �সটা

আপনা�ক জানায় আমার স��ক�তা�ত আমার �িত আপনার

একটা অিব�া�সর সিৃ� হ�ব হয়�তা! ত�ব তা �হাক চাই না

আিম। আিম একটা �ছ�ল�ক ভা�লাবাসতাম। তখন"

" "িক� আিম �ন�ত চাই না �মৗিমতার স�ব �� ক�র�ছ তখনই

আিম মানা করলাম ও�ক । �মৗিমতা িক বল�ব অনমুান কর�ত

পাির, িক� তা কর�ত চাই না আিম। আর ওর অতীতও জান�ত

চাই না। হয়�তা তা �শানার পর ওর �িত ঘনৃার সিৃ� হ�ত

পা�র। ওর ম�তা আিম উদার মনা নই। নারীরা প�ু�ষর অ�নক

দ�◌াষ �মা কর�ত পা�র খবু সহ�জই, প�ুষ তা পা�র না। তা

অতীত িকংবা বত�মান �য কা�লরই �হাক না �কন!

" "িক� আপনা�ক �ন�তই হ�ব।

" "িক� আিম চাই না

" , ,�শা�নন আিম আপনার অতীত িন�য় ঘাটিছ জান�ত চাি�

আমারটাও আপনার জানা উিচৎ। �তা এখন আিম বলিছ মন



িদ�য় �ননু। আর �শানার পর িক� আমার ভ�ল ��লা �মা

কর�ত হ�ব, কারন এসব অতীত। তার পর আপনার কা�ছ

িসনিথয়া' ,র কথা �ন�বা আপনার �া�ন ��িমকার গ� �ন�ত

আমার ভা�লাই লাগ�ব" �মৗিমতা বল�লা।

আিম আর িক বল�ত পাির। বল�ত চাই�ছ বলকু। �ন�তই

হ�ব। বাসর রা�ত আর িকছ��হাক না �হাক দজু�নর অতীত

�িৃতচারণ �তা হ��!

"যা বলিছলাম। আিম একটা �ছ�ল�ক ভা�লাবাসতাম। �ছ�লটাও

বাস�তা হয়�তা! তখন স�ব ক�ল�জ নবম ��নী�ত । �বশ

আমার ম�ধ� ভা�লাবাসার �জাপিত হ�য় ডানা �ম�ল উ�ড়

�বড়ার স�! ,একিদন হ�লা িক ও আমা�ক ফাকা �া�স একা

�প�য় হঠাৎ জির�য় ধ�র আমার �ঠাট �মশা�ত আ�ান �চ�া

কর�লা, "ব�ুক হাত �দয়ার �চ�া ক�রিছল। এই পয�� ব�ল

�মৗিমতা িন��প হ�য় �গল।

" ?"তার পর িক হ�লা জান�ত চাইলাম আিম। �কন �যন জানার

ই�� হ�� খবু । অথচ একট�আ�গ বলিছলাম �ন�ত চাই না।

এই জানার আ�হটা �কন হ��? যা হ�য়িছল তা িক খারাপ

িকছ�? হঠাৎ উপলি� করলাম আমার িভতর একটা �ঢউ

আস�ছ, ....!�মৗিমতা িক তাহ�ল

" ?তার পর িক হ�লা িন�জ�ক �কান রকম �জাড় ক�র ছািড়�য়

িনলাম ওর কাছ হ�ত। ও�ক স�জা�র একটা থা�ড় িদ�য় �স

ভা�লাবাসার ইিত �সখা�নই �ট�নিছলাম। এর পর একটা িব�াস



জ��িছল সব �ছ�লরাই অমন বভু��ু হ�য় বিুঝ শরীরটার জন�ই

�ম�য়�দর সা�থ ���মর নাট�ক িন�জ�ক জিড়�য় �ফ�ল! তার

পর আর কখ�না িন�জ�ক অমন ভা�লাবাসার স��ক�জড়াই

িন, "�কমন ঘনৃা হয় অমন স��ক�র �িত । �মৗিমতা বলা �শষ

কর�লা।

আমার িভত�র �য �ঢউ এ�সিছল, ম��ত�র জন� �সটা থম�ক

তার পর হাির�য় �গল অজানায়। �মৗিমতার জন� তী�..... না

িফিলংস টা �বাঝা�ত পার�বা না।

" !ত�িম বল�ল �ছ�লরা ভা�লাবা�স �ম�য়�দর শরী�রর জন� এবং

ত�িম তা িব�াসও ক�রা। িক� ত�িম যা�ক িব�য় কর�ল, �সও

তার ��িমকার সা�থ �সটাই ক�র�ছ ব�ল ��ন�ছা। এবং এটাও

��ন�ছা �য �স তার ��িমকার গ�ভ�র স�া�নর িপতা হওয়া

স��ও ��িমকা�ক �ম�ন �নয় িন! এতটা জানার প�রও তা�ক

ঘনৃা না ক�র িব�য় কর�ল �কন এখন �সটা বঝু�ত পারিছ না! "

আিম বললাম ।

�মৗিমতা আমার িদ�ক তাকা�লা। �দখ�ত �পলাম ওর �ঠাট

�জাড়া হাঁস�ছ। এত িকছ�র মা�ঝও তার �ঠা�টর �কা�ন হাঁিসর

কারন খ�ুজ পাওয়াটা আমার কাজ নয়। জীব�ন বাসর রাতটা

এভা�ব অি�রতায় কাটা�ত হ�ব ক�নাও কির িন।

" ভাবীর ম�ুখ যখন �নলাম িসনিথয়া আর আপনার ��ম

কািহনী �সটা িব�াস করিছ। এখনকার সম�য় একটা �ছ�ল

একটা �ম�য়�ক ভা�লাবাস�তই পা�র �াভািবক। িক� যখন



বল�লা �য আপিন িসনিথয়ার সা�থ �তারনা ক�র�ছন তখন

�থ�ম িব�াস কর�লও প�র প�ুরা ঘটনা �ভ�ব �দখার পর

িব�াসটা িটক�লা না।" �মৗিমতা জবাব িদ�লা।

" িক এমন খ�ুজ �প�ল �য যার কার�ন অিব�াস হ�লা �তামার

কা�ছ? ,আিমই িছলাম তখন ওর ��িমক আর ওর �প�ট বা�া।

তাহ�ল �তামার অিব�াস করার ��ই ও�ঠ না"

�যখা�ন সবার িব�াস ক�রিছল আিমই �স বা�ার িপতা। আর

�মৗিমতা িকনা ঘটনা ��নই অিব�াস কর�লা? ?িকভা�ব না িক

িসনিথয়ার সা�থ পিরচয় আ�ছ ওর! ?তা িক কর হয় িসনিথয়ারা

�পিরবা�র এলাকা �ছ�ড় �সই ঘটনার পর পরই চ�ল �গ�ছ

িভ�ট মািট িবি� ক�র । �কাথায় �গ�ছ জানা যায় িন।

" অ�নক ফাঁক আ�ছ। তার ম�ধ� �স আপনা�ক িব�য় কর�ত

চায় িন। এবং আপিনও চান িন। িক� সিত�ই যিদ আপিন তার

�প�টর বা�ার িপতা হ�তন তাহ�ল �স আপনা�ক �য �কান

ম�ূল�ই িব�য় কর�ত চাই�তা। অথচ চায় িন "

" ?"তার মা�ন �বাঝা�ত চা��া �স স�া�নর িপতা অন� �কউ

��টা করলাম। আিম জািন সত� এটাই িছল।

" ,হ�া এবং তা আপিনও জা�নন। ত�ব �স যা �হাক আিম িক�

এ ঘটনার িব��ষ�ন আপনা�ক িব�য় কির িন?"

" ? "তাহ�ল

" ,আিম িব�াস কির আিম �যমন আমার �ামীও �তমন হ�ব।

আিম িন�জ�ক �হফাজত ক�রিছ, আমার �ামী �য হ�ব �সও



িন�জ�ক �হফাজতকারীই হ�ব। এটা আমার পরম িব�াস।

কারন এটা আ�াহর ওয়াদা। যা িমথ�া হয় না। "

" ?তাহ�ল �কন �ন�ত চা��া আমার কাছ হ�ত �স ঘটনা যখন

এতটা িব�াস �তামার মা�ঝ! "

" �ন�ত চাি� এ জন�ই �য আমার িব�াসটা আ�রা দঢ়ৃ হ�ব।

আ�রা �বিশ দঢ়ৃ। এখন ব�লন �িন। �লাক ম�ুখ রটা�না নয়, যা

সত� তাই �ন�ত চাই আিম"।

" , ?�ন�ত যখন চাও তাহ�ল বিল। িক� �কাথা হ�ত �� কর�বা

" িজ��স করলাম �মৗিমতা�ক।

" �কাথা হ�ত �� কর�বন আপিনই ভা�লা জা�নন। ত�ব

সং���প ব�লন, ? "সত� আস�ল িক

" ক�ল�জ তখন স�ব ভিত�হ�য়িছ। �সই সময় �বশ কজ�নর

সা�থ ব�ু� হ�লা। তা�দর মা�ঝ িসনিথয়াও িছল। একই ��পর

িছলাম, -তাই িদ�নর �ায় সময় এক স��ই কাট�তা আমা�দর

�কািচং, , ,ক�লজ একই স�া�রর কা�ছ পড়�ত যাওয়া

আ�াবািজ�ত। এক সময় উপলি� করলাম ও�ক খবু পছ�

আমার। �স কথাটা ও�ক জানালাম। ও তখন ব�লিছল �সও

নািক পছ� ক�র আমা�ক। তার পর �� হ�লা দজুনার ��ম।

��ম বল�ত রাত �জ�গ �ফা�ন কথা বলা আর এসএমএস

চ�ািটং। আমা�দর স��ক�র কথাটা ক�লজ ব�ু�দর সবার মা�ঝ

ছিড়�য় পড়�লা।

�দড় বছর চল�লা এ কথা বলা আর এসএমএস চ�ািটং নামক



��ম। এইসএসিস পরী�া দ মুাস প�ূব�, হঠাৎ িসনিথয়া আমার

সা�থ �যাগা�যাগ ব� ক�র িদল। ক�ল�জ যাওয়া হয় না তাই

�দখাও হয় না। অি�র হ�য় উঠলাম। িকছ�ই ভা�লা লা�গ না।

একিদন এক ব�ু বল�লা, ,�দা� িমি� খাওয়া িসনিথয়া �তা

��গন�া�। ত�ই বাপ হিব। �তামা�ক �বাঝা�ত পার�বা ন◌া িক

অব�া হ�য়িছল আমার কথাটা �শানার পর। মাথায় হঠাৎ

ব�াঘাত হ�লও অমন অব�া হ�তা না আমার! ,অিব�াশ�

িসনিথয়া ��গন�া� হয় িক ভা�ব?

কথাটা দিুদ�নর ম�ধ�ই আমা�দর ব�ু মহ�ল সবারই আ�ার

টিপক হ�য় �গ�লা। ছিড়�য় পড়�লা সবার মা�ঝ। সবার ম�ুখ

ম�ুখ তখন �িন, !আিম না িক বাবা হ�বা আমার পাগল হবার

দশা! , ,িসনিথয়ার ��িমক আিম ও�ক ভা�লাবািস তার ম�ন এ নয়

ও�ক.......! ,িব�াস ক�রা �দড় বছ�রর ��ম অথচ দ এুকবার

দজুন দজুনার হাত ধ�র ব�স থাকা ছাড়া কখ�না �শ�কির িন

ওর শরীর। অথচ �স ��গন�া� হ�য় �গল! একটা �ম�য়র হাত

�শ�কর�লই িক �স ��গন�া� হ�য় যায়?

ব�ু�দর উপর িভষন ���প �গলাম। ক�য়কজন �ক গািলও

িদলাম। কারন তখ�না �যাগা�যাগ কর�ত পাির িন িসনিথয়ার

সা�থ, কথার সত�তা জান�ত। ও ��গন�া� িক না ওর কা�ছ না

��ন িব�াস কর�ত চাই িন। এর ম�ধ�ই ওর বাবা এ�স হািজর

আমা�দর বাসায়। িসনিথয়া�ক িব�য় কর�ত হ�ব আমার, না হ�ল

মামলা কর�ব থানায়। এর পর আর অিব�াস করার ম�তা



িকছ�ই থাক�লা না। সিত�ই সিত�ই িসনিথয়া ��গন�া�। ওর

�প�ট বা�া! ?বল�ত পা�রা িক রকম পিরি�িত তখন

একটা �ম�য় তখনই ��গন�া� হ�ব যখন �কান প�ু�ষর সা�থ

তার �দ�হর িমলন হ�ব। আিম হ�ত পাির িসনিথয়ার ��িমক,

আিম �তা ওর সা�থ �দিহক স��ক�জড়াই িন। তাহ�ল �স

��গন�া� হ�লা িকভা�ব? িন�ই অন�কা�রা সা�থ স�ক�আ�ছ

ওর! ভাবনাটা ভাব�তই �বল ঘনৃা অনভুব হ�লা ওর �িত।

বািড়�ত আমার উপর সবাই ভীষন ��াপা, বাবা পার�ল

ত�াজ�প�ু ক�র। �কান ম�তই তারা ও �ম�য়�ক বউ ক�র

আন�ব না ব�ল িদ�লা । আিমও বললাম িব�য় কর�বা না।

িক� ওর বাবা মা নািলশ বসা�লা। �শ�ষ সকল�ক বললাম,

আিম িসনিথয়ার সা�থ কথা বল�ত চাই। কারন সত�তা

িসনিথয়াই জান�তা �য �ক ওর স�া�নর িপতা।

অথচ িসনিথয়ার সা�থ কথা বলা হয় িন আর। হঠাৎ ক�রই

�নলাম িবষ �খ�য়�ছ �স। আমা�দর প�ূরা পিরবার তখন ভ�য়

আধামরা। এই বিুঝ মামলা হয়। �জ�লর ভাত �খ�ত হয়! ও

মারা �গ�লই আমরা �ফঁ�স যা�বা!

না ও �ব�ঁচ �গ�লা । িক� ওর �প�টর বা�াটা ন� হ�য় �গল।

িসনিথয়া স�ু হবার পর মামলা আর �জ�লর ভ�য় বাবা অবশ�

রািজ হ�য়িছল ও�ক বউ ক�র আনার জন� আমার মতামত না

িন�য়ই। কারন আমা�ক িব�াস ক�র িন তারা ততটা। অথচ

তখন িসনিথয়ার বাবা মা মানা ক�র িদল।



এর পর ও�দর আর �খাজ পাই িন। ��নিছ িভ�ট মািট িবি�

ক�র �কাথায় �যন চ�ল �গ�ছ। জানা হয় িন �ক িছল ওর �সই

বা�াটার িপতা। আর তা জানা হয় িন ব�লই �লা�ক ম�ুখ

আিমই... "। এই হ�লা ঘটনা। প�ুরাটা বলা �শষ ক�র থামলাম।

িন��প হ�য় �ন�লা �মৗিমতা। বঝুলাম ও �বশ ভা�লা �তাও।

এত�ন ধ�র বলিছ, ,মা�ঝ �স চ�প ক�র ��নই �গল অথচ ��

ক�র িন।

" যাক আসার িব�া�সর সািট�িফ�কট �প�য় �গলাম। �কিরয়া

আ�াহর।" সব �শানার পর ম�ব� কর�লা �মৗিমতা।

" ? "আপনার িসনিথয়ার কথা ম�ন প�ড় না �মৗিমতা ��

কর�লা।

" ,ম�ন পড়�তা �থম �থম এখন আর না। ওর জন�ই �তা

একটা দ�ূয�াগ ব�য় �গ�ছ আমার জীব�নর মধ� িদ�য়।

পিরবা�রর উপর িদ�য়। �তা সব িকছ��শানার পর ত�িম খিুশ

�তা! এখন আমা�ক িব��ষন করার জন� আ�রা িকছ�জানার

আ�ছ? " বললাম আিম।

" আজ আর না। দা�ত� জীব�ন �ব�চ থাক�ল অ�নক সময়

পা�বা আপনা�ক জানার। " �হঁ�স বল�লা �মৗিমতা।

" ,আ�া ত�িম আমা�ক এভা�ব আপিন আপিন ক�র বল�ছা

�কন? " �� করলাম।

.... , ,....আ�া� আকবার আ�া� আকবার

তখনই দরূ মসিজদ হ�ত �ভ�স এ�লা �মায়াি��নর ক��র



সমুধরু আযা�নর �িন। তাহ�ল ফজ�রর সময় হ�য় এ�লা! একট�

প�রই হ�ব �ভার, আ�লায় আ�লািকত হ�ব পিৃথবী। �� হ�ব

নত�ন িদন। রাতটা �শষ হ�লা তাহ�ল? অতীত �িৃতচারন কর�ত

কর�তই �শষ। এই িক িববা�হর �থম রাত!

" , "আযান হ�� কথা বলার �চ�য় দজু�ন ব�স আযান �িন ।

আমার ���র জবাব না িদ�য় ও বল�লা।

একটা, , -দ�ুটা িতনটা এর পর আ�শ পা�শর সব মসিজদ হ�ত

আযা�নর �িন �ভ�স আস�ত �� কর�লা। দজু�নই িনরব হ�য়

ব�স আিছ। সারা রাতই ব�সই কাট�লা। �কান কথা নাই, আযান

�নিছ।

" ? "নামাজ পড়�ত যা�বন না

" ....আসসালাত�খাই�ম িমনার নাউম আস্সালাত�খাই�ম

িমনার নাউম। "আমা�দর পাড়ার �মায়াি�ন চাচার ক�� যখন

�ভ�স এ�লা, তখনই িজ��স কর�লা �মৗিমতা।

এক সময় িনয়িমত নামাজ পড়তাম। �মৗিমতার ��� �স

িদন��লার কথা ম�ন পড়�লা। �ভা�র আযান িদ�ল ঘমু হ�ত

�জ�গ দাত �াশ ক�র ��স হ�য় ওয কু�রই মসিজ�দ �যতাম।

িক� এক সময় ধী�র ধী�র মসিজদ িবমখু হলাম �কন �যন!

ফজ�রর আযান �তা এখন �তমন �ন�কই পাই না। সারা রাত

�জ�গ ফজ�রর সময়ট◌া ঘ�ুমই কা�ট। আজ এভা�ব �জ�গ গ�

না কর�ল হয়�তা আ�জা ফজ�রর আযান �ন�ত �পতাম না।

" ? "নামাজ ঘমু পা�� খবু। জবা�ব বললাম।



" ? , -আপনার ঘমু পা�� আ�য�ঐ �য �ন�ছন িক বল�ছ আস

সালাত�খাই�ম িমনান নাউম। এর মা�ন জা�নন িন�ই? ঘমু

হ�ত নামাজ উ�ম। মসুিলম হ�য় ঘমুা�বন িক ক�র? ঘমুা�নার

িচ�া বাদ িদন, মসিজ�দ যা�বন । এতিদন যা ই�া ক�র�ছন।

এখন ভা�লা হ�য়ই চল�ত হ�ব" �মৗিমতা বল�লা।

ওয কুরলাম। যত�ন ওয কুরলাম �মৗিমতা দািড়�য় �থ�ক

�দখ�লা। ওয �ুশ�ষ একটা �তায়া�ল িদ�লা পািন �মাছার জন�।

তার পর যখন পা�ািবটা গায় িদ�য় ঘর হ�ত �বর হলাম,

�মৗিমতা �পছন হ�ত ডাক িদ�য় বল�লা- নামাজ �শ�ষ �দায়া

কর�বন, আমা�দর এ দা�ত� জীবন �যন পিরপণূ�তা পায়

আমা�দর ভা�লাবাসা, "িব�াস আর আ�াহর �নয়ামত �ারা।

উ�ম �ীরাই সংসা�র সখু িন�য় আ�স, িব�াস আর ভা�লাবাসায়

পনূ�তা আ�ন, ,সত� প�থ চলার সহায়ক হয় আজ �ববািহক

জীব�নর একটা রাত �প��তই উপলি� করলাম।

হাটিছ মসিজ�দর প�থ। িহ�সব করলাম, দীঘ�পাঁচ বছর পর এ

প�থ। ম�ন ম�ন আ�াহ�ক বললাম, " ,আ�াহ্ মাফ ক�র িদও

�তামার হ�ত িবমখু িছলাম অ�নক িদন। ত�িম �তা দয়াময়, �মা

ক�রা। যার জন� আজ �তামার িদ�ক িফ�র যাি�, �হ আ�াহ

�স �তামার প� হ�ত আমা�ক �দয়া এক �নয়মত। ত�িম তার

স◌া�থ আমার জীব�নর চলার পথ �তামার অন�ান� �নয়মত

ভা�লাবাসা, "িব�াস িদ�য় পনূ�ক�র িদও
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