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৬ – বউ পলাতক
ক’দদন ধরর অদিরে কাজ কর্ ম কর্। বছররর শশষ দদরক এটাই স্বাভাদবক। যারদর ছুটি
পাওনা তারদর ছুটি দনরে দনত হে। বড় বড় প্ররজক্ট োধারণত নতুন বছররর জন্য শররে
শদো হে। আর্ারদর শছাট টির্। র্াত্র জনা চাররক শর্ম্বার। লারের ের্ে আর্রা র্ারে
র্ারে শেরে বরে লাে কদর েবাই। আড্ডা জরর্ যাে। এই রকর্ এক আড্ডার ের্ে
কথাচ্ছরল উরে পড়ল দববাহ অনুষ্ঠারনর প্রেঙ্গ। আদর্ বাাংলারদরশর, েহকর্ীরদর দতন
জনই ভারতীে – জন, দবদ্যা এবাং উদে। দতনজনই দদিণ ভাররতর। জন এবাং দবদ্যা দু’
জনাই দববাদহত, দু’ টি করর বাচ্চা। উদে দেরেম্বরর দবরে কররত যারব। তার দবরে
দনরেই আলাপ শুরু হরেদছল। চাকরী দনরে কানাো এরেদছল বছর চাররক আরে।
পার্ মারনন্ট শরদেরেন্সী হরেরছ। দবরে করার জন্য বাবা র্া চাপ দদদচ্ছল। ক’দদন আরে দেরে
অরনক শর্রে শটরে শদরে একজনরক নাদক র্রন ধরররছ। তার োরথই দেট্টূ িাইনাল
করবার জন্য যারব। ছুটি ফুটি শনো োরা দকন্তু দবরের ব্যাবস্থা দকভারব দক হরব দকছুই
এেনও জারন না। শদরশ দেরে ঠিক কররব। র্ারের কযানোর। অসুস্থ থাকাে খুব শবশী
দকছু করা তার পরি েম্ভব হরব না। উদে একটু দচদিত। দবরেরত তার অরনক েরচ হরে
যারব শযরহতু োরা শহররর অরধকম র্ানুষরক দাওোত না দদরল চলরব না। তারা েবাই
শকান না শকান ভারব হে বন্ধু নে আত্মীে। হাজার োরনক অদতদথ হরে যাওো অেম্ভব
নে।
খুব একটা অবাক হলার্ না। বাাংলারদরশও দবরাট দবরাট দবরের অনুষ্ঠারনর কথা শুরনদছ।
জাক জর্ক করর দবরে দদরত পারাটা একটা ইজ্জরতর ব্যাপার। অরনক শিরত্র র্ানুষজন
প্রদতরযােীতাে নারর্, শক কার শচরে শবশী েরচ করররছ তাই দনরে েব ম করর।
ম আদর্ বললার্, “টররন্টারতও দকন্তু এেন দবরাট দবরাট দবরে হে।
আলারপর এক পযারে
আদর্ শতা এক দবরেরত দেরে থ’ শর্রর শেলার্। কর্ করর হরলও পাাঁচ ছে শ’ শেস্ট শতা
হরবই। এরকবারর রাজপ্রাোরদর র্ত ব্যানকুরেট হল। শোদাই র্ালুর্ কত েরচ
হরেদছল।”

উদে বলল, “ভাররতও এেন অরনক েরচ হে। আদর্ দবরে কররই িতুর হরে যাব।”
দবদ্যা বলল, “িতুর হরল অসুদবধা শনই। দকন্তু টাকাও শেল বউও শেল, শেই অবস্থাে
শযন না পড়।”
তার কথা শূরন আর্ারদর েবারই একটু শকৌতূহল হল। “ঘটনা দক? হোৎ এই কথা শকন
বলরল?”
দবদ্যা মুচদক হােল। “আর্ার এক ভাইরের ঠিক শেটাই হরেরছ। শেই কাদহনী যদদ শশান
দবশ্বাে কররত পাররব না।”
এই জাতীে কথার পর শেই েল্প না শূরন ঐ ববেক শথরক উেবার প্রশ্নই ওরে না। দবদ্যা
েল্প বলরত পছন্দ করর। তার ইাংররজীও ভারলা। শছাটরবলাে কনরভন্ট স্কুরল পড়াশূনা
করররছ। শে শয কাদহণী বলল, তা এইরকর্ঃ
তার দুঃেম্পরকমর ভাই প্রভাকররর বরেে র্াত্র োতাশ। শে পড়াশুনাে অেম্ভব ভারলা। েব
ের্ে ক্লারশ শেরা দছল। োক্তারী পরড়রছ, োরজমন্ট হরেরছ। ভারলা চাকরী শপরেরছ। তার
োরের রঙ একটু শ্যার্লা হরলও শে লম্বা চওড়া। তার জন্য যেন শর্রে শদো শূরু হল
তেন চারদদরক বহ বচ পরড় শেল। শুধু শয প্রভাকর শযাগ্য পাত্র তাই নে তার পদরবারও
খুবই ধনবান। এলাকাে তারদররক েবাই এক নারর্ শচরন। এর্ন পদরবারর দবরে হওোটা
শেৌভারগ্যর ব্যাপার।
করেক শ’ শর্রে শদোর পর প্রভাকররর নজর পড়ল এক সুন্দরী I T Consul t ant
এর উপর। শতইশ বছররর আরদত পড়াশূনা শশষ করর দকছুদদন হল কারজ ঢুরকরছ। তার
উচ্চতা, দিোর, বণ ম, কথা বাতমা েব দর্দলরে এরকবারর শোনাে শোহাো। আরদতর বাবা
পুদলশ অদিোর। খুব কড়া র্ানুষ। শছরলরর্রেরদররক র্ানুষ করররছন কঠিন হারত।
উলটা পালটা করার শকান উপাে শনই।
আরদতরদর বাোে প্রস্তাব পাোরত আরদতর বাবা শছরল এবাং শর্রেরক পরস্পররক জানা
শশানার সুরযাে শদবার জন্য অনুররাধ কররলন। তার দশদিতা শর্রেরক দতদন শজার করর
কাররা োরথ দবরে শদরবন না তা শেই শছরল যত বড় োরজমন্টই শহাক আর তার পদরবার
যত ধনবানই শহাক। প্রভাকররর বাবা র্া ধনবান হরলও খুবই অর্াদেক, র্াটির র্ানুষ।
শছরলর জন্য একটি ভারলা শর্রেরক ঘররর বউ করর আনাই তারদর একর্াত্র উরেশ্য।
শছরলরর্রে পরস্পররক পছন্দ করর যদদ দবরেরত েম্মত হে তাহরলই দবরে হরব।
প্রভাকর করেক দদরনই আরদতর শপ্ররর্ হাবুডুবু শেরত লােল। দার্ী দার্ী উপহার দকরন
শে আরদতরক শদে। আরদতও র্রন হল এই র্নরযাে খুবই উপরভাে কররছ কারণ শে েব
উপহারই হাদে মুরে গ্রহণ করর। তারা দু’জরন প্রােই এদদক শেদদক শবড়ারত যাে। শদরে

র্রন হে তারা শযন পরস্পররর জন্যই অরপিা করদছল। র্াে দুরেক শর্লারর্শার পর
আরদত দবরেরত র্ত দদল। প্রভাকর শতা প্রথর্ শদোর পরই এক পারে দবরের দিঁদড়রত
বোর জন্য প্রস্তুত হরেই দছল।
যথা ের্রে র্হা ধুর্ধারর্ দবরে হল। এরতা বড় দবরে নাদক শেই এলাকার র্ানুষ আরে
কেনও শদরেদন। কত র্ানুষরক শনর্ন্ত্রণ করা হরেদছল তার দহোব শনই। বধুরক শোনার
েহনাে এরকবারর আবৃত করর শদো হল। েজন োরনরকর উপর শাদড়ই শদো হল,
এরককটা লাে টাকার উপর দার্। দহররর শনকরলে, দবশাল পাাঁচ কযারররটর দহররর দবরের
আাংটি, এর্নই আররাও তাবৎ বস্তু। শুনরলও শয শকান শর্রের দজভ দদরে লালা শবর
হরব।
দবরের অনুষ্ঠারন আরদতরক শদরে র্রন হল শে খুবই খুশী। েবার োরথ শহরে শেরল কথা
বাতমা বলল, শকার্র দুদলরে নাচল, বররর োরথ হাোহাদে করল – এরকবারর শষাল আনা
পূণ ম। েবাই খুশী। প্রভাকর আনরন্দ বদত্রশ পাটি দাাঁত শেই শয শবর কররদছল আর বন্ধ
করর দন। তার দপতা র্াতাও অেম্ভব খুশী। শছরলর আনরন্দই তারদর আনন্দ। বউও
সুন্দরী, দশদিতা। আর দক চাই? দতন দদন ধরর চলল দবরে অনুষ্ঠান। দবরের পর
ইরন্দারনদশো, র্ারলদশোে দেরে এক েপ্তাহ র্হা আড়ম্বরর হাদনমুন করর এরলা ওরা।
প্রভাকর হাজার হাজার ছদবরত শিেবুক ভদররে শিলল।
হাদনমুন শথরক দিরবার দুই দদন পররই আরদত েকরলর অজারি শ্বশুর বাড়ী শছরড় চরল
দেরে তার বাবার বাড়ীরত আশ্রে দনল। শকান অবস্থারতই শে আর তার স্বার্ীর কারছ
দিররব না। প্রভাকররর র্াথাে বাজ শভরঙ পড়ল। শে কল্পনারতও ভারবদন এর্ন দকছু
একটা হরত পারর। শে পােরলর র্ত হরে শেল। অরনক শচষ্টা করল আরদতর োরথ কথা
বলার, শদো করার। দকন্তু আরদত শিান কররল ধরর না, তার বাোে শেরল ঘররর দরজা
বন্ধ করর বরে থারক, তার বাবা র্া শজার করার শচষ্টা করাে শাদষরে দদল শে প্ররোজন
হরল আত্মহতযা কররব দকন্তু শকান অবস্থারতই প্রভাকররর কারছ দিরর যারব না।
প্রভাকররর কারছ র্রন হল শে শযন এক শ’ র্াইল শবরে োড়ী চাদলরে একটা শদোরল
দেরে আছরড় পরড়রছ। হাদনমুরনও এর্ন দকছুই হে দন শয জন্য আরদত এই ধররণর
অদ্ভুত ব্যবহার কররত পারর।
দদরনর পর দদন, েপ্তারহর পর েপ্তাহ শচষ্টা কররও আর আরদতর োরথ শদো দকাংবা কথা
বলার শকান সুরযােই শে শপল না। আরদত দকছুদদন বারদ দেরভারে মর জন্য আরবদন
করল। কারণ বাবদ শে শদোল শে দনরজ ধব ধবা িরো আর প্রভাকর ঘরটাৎরকারচর র্ত
কারলা। শদেরলই তার শকর্ন শযন লারে। উদকরলর র্ারিত দর্টিাংরযর ব্যবস্থা করা হল।
শেোরন আরদত এরলা েব মাঙ্গ শবারোে শেরক, এর্নদক মুেও। শেোরনও শে প্রভাকররর
শকান প্ররশ্নর উত্তর দদল না শুধু এক কথাই পুনরাবৃদত্ত করল, প্রভাকর শযন তারক ভুরল

দেরে আবার দবরে করর। শে তারক দবরের ের্ে শদো েব শোনা দানা শিরত দদরত
চাইল দকন্তু প্রভাকররর পদরবার েহনার শচরে তারক শিরত শপরতই শবশী আগ্রহী।
প্রভাকররর র্া শকান েহনাই শিরত দনরত প্রস্তুত নন। দতদন বলরলন ওগুরলা যার জন্য
শকনা হরেদছল তার কারছই থাকুক। শুধু আরদত দিরর আসুক। আরদত দিরর এরলা না।
শেই শয শে প্রভাকররর বাড়ী শছরড় চরল দেরেদছল তারপর তার মুে আর ঐ পদরবাররর
শকউ শদরে দন।
শশষ েবর পাওো পযিম তারদর দববাহ দবরচ্ছদ তেনও েম্পূণ ম হে দন। দহন্দু আইন
অনুযােী ছে র্ারের আরে দববাহ দবরচ্ছদ হরত পাররব না। যদদ উভে পিই রাজী থারক
একর্াত্র তাহরল আরও দ্রুত করা েম্ভব। এই শিরত্র প্রভাকর বরলই দদরেরছ মৃতুযও
ভারলা দকন্তু শে শস্বচ্ছাে আরদতরক দেরভাে ম দদরত পাররব না। দকন্তু ছে র্াে পুদতম হরতও
আর খুব শবশী বাকী শনই।
এই পয মারে এরে দবদ্যা থরর্ শেল। আদর্ হা হা করর উেলার্। “তারপর?”
দবদ্যা শ্রাে করল। “আর দক? ছে র্াে পুররলই দবরে শভরঙ যারব।”
“দকন্তু আরদত এইরকর্ শকন করল?”
দবদ্যা একটু শভরব বলল, “এটা দনরে অরনক জল্পনা কল্পনা হরেরছ। আরদত শযরহতু
কাউরক দকছু বরল দন সুতরাাং হলি করর দকছু বলার উপাে শনই। দকন্তু প্রভাকররর বাোর
অরনরকই বরলরছ দবরের পর শথরকই আরদত নাদক োরািণ কার োরথ শিারন চযাট
করত। পরর তারা েবর দনরে শদরেরছ ইউদনভাদে মটিরত থাকরত তার ঘদনষ্ট একজন বন্ধু
দছল। দকন্তু শেই বন্ধু েম্বরন্ধ খুব শবশী দকছু একটা শকউ জানরত পারর দন। দকন্তু শকউ
শকউ বরল আরদতর শবাধহে শেই শছরলটির োরথই শপ্রর্ দছল। তার বাবা র্ারের অর্রতর
কাররণ শে আরে তারক দবরে কররত পারর দন। হেত শছরলটির অন্য শকান অসুদবধাও
দছল। েত করেক র্ারে শেই অবস্থার পদরবতমন হরেরছ। এেন শে হেত আরদতরক দবরে
কররত প্রস্তুত। শেই কাররণই আরদত েব শছরড় ছুরড় চরল শেরছ এবাং দেরভাে ম হবার পর
তার োরথই দেরে ঘর বাাঁধরব। দকন্তু এই েবই ধারণা। কাররা কারছ এেন পয মি শকান
প্রর্াণ শনই।”
জন বলল, “আরর, ঐটাই হরেরছ। প্রভাকররর োরথ দবরের আরে শেই শছরল হেত
আরদতরক দবরে কররত চাে দন। আরদতর যেন দবরে হরে শেল তেন শে কান্নাকাটি
কররত শুরু করর। আরদতরক ছাড়া শে বাাঁচরব না, আত্মহতযা কররব ইতযাদদ ভড়াং কররত
থাক। তার পি শথরক আগ্রহ শদরেই আরদত োহে করর েব শছরড় ছুরড় চরল শযরত
শপরররছ।”

শেটা েম্ভব। দকন্তু এরতা ভারলা একটি বর এবাং ঘর শিরল একটি বুদির্দত শর্রে তার
পুরারনা শপ্রদর্করক দবরে করবার জন্য এরতা োদন ঝ াঁদক দনরত পারর দকভারব আদর্ শভরব
শপলার্ না। শেই শছরল যদদ ক’দদন বারদ আবার দপদছরে যাে? তেন দক আরদতর আর্ও
শেল ছালাও শেল অবস্থা হরব না?
ম
আর্রা শবশ দকছুিন নানান ভারব পযারলাচনা
কররও শকান যুতেই কারণ দাাঁড় করারত
পারলার্ না। তরব দবদ্যা কথা দদল, দু’ এক র্াে বারদই যেন েদতযটা প্রকাশ পারব শে
আর্ারদররক অবশ্যই জানারব।
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