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৯ – পাত্র বাছাই
সন্ধ্যায় দাওয়াত। লতার বান্ধ্বী মনিকার বাসায়। আমার যাবার নবন্দুমাত্র
ধ
ইচ্ছা নিই। নসখানি আমার ঘনিষ্ট বন্ধুনদর নকউ থাকনব িা। অর্পনরনিত
ভদ্রনলাকনদর সানথ খুব ভদ্রনিতভানব কথাবাতধা বলনত হনব, বায়ু এনল খুব
নিনপ নিনপ নদনত হনব, খাবার পর মি খুনল নেকুর নতালা যানব িা। অনিক
অসুনবর্া। কথাবাতধাও হনব িীচুগলায়, শুদ্ধ ভাষায়। লতার বান্ধ্বীনদর
বাসায় নগনয় আমার আিার আিরনে সামান্য ত্রুটিও তার তীক্ষ্ণ িজর এড়ায়
িা। জািত আনম সহনজ নযনত িাইব িা। বলল, “খুব মজার একটা ব্যাপার
হনব আজনক।”
গনের আঁি নপনয় কাি খাড়া হল। “একটু নেনড় কাাঁন া।”
“আজনকর এই দাওয়ানতর নপছনি একটা কারে আনছ। মনিকার বড়
নবানির নমনয় সুমিা আজনক নঘাষিা নদনব নস কানক নবনয় করনব।” লতা
ফাাঁস করল।
সুমিার বনয়স নত্রন র নকছু নব ী। নমনয়টি খুবই সুন্দরী এবং স্মাট ধ নকন্তু তার
বর ভাগ্য খুবই মন্দ। পনরষ্কার কনর নকছুই জানি িা। লতানক নিনপ র্রনত
নয কানহেী নবনরনয় এনলা তারপর নসই দাওয়ানত িা যাবার নতা প্রশ্নই ওনে
িা।
সুমিা যখি ইউনিভানস ধটিনত নসনকন্ড ইয়ানর তখি একটি নেতাঙ্গ নছনলর
সানথ তার খুব ভাব হনয় নগল। তার িাম রি। নিানখর আড়াল হনলই দুনিয়া
অন্ধ্কার হনয় যায়। বাবা মানয়র ভয়াবহ অমনত নসই নছনলটিনক নবনয়

ধ ভাড়া নিল। নতি মাস পর মাতাল অবস্থায়
করল। দু’জনি একটা এপাটনমন্ট
নছনলটি প্রথম তার গানয় হাত নতানল। নি া নছাটার পর নস খুব কান্নাকাটি
কনর মাফ িাইল। সুমিা ভাবল একটা ভুল কনরনছ। আর হনব িা। মাস
দুনয়ক পর আবার একই ঘটিা। এবার পুনল ডাকল সুমিা। রিনক হাত
কড়া পনরনয় থািায় নিনয় যাওয়া হল। দুই নদি পর সুমিাই নগনয় তানক
ছানড়নয় নিনয় এল। মানুষ নতা ভুল কনরই। নতি বানরর বার হাসপাতানল
নযনত হল সুমিানক। বাবা মানয়র বাড়ীনত নফনর এনলা নস। রিনক নডনভাস ধ
নদল। রি খুব কান্নাকাটি করল। নকন্তু নিনজর নসদ্ধানে অিড় থাকল সুমিা।
ধ নিল। তার বাবা –
গ্রাজুনয় ি ন ষ কনর িাকরী নিল। নিনজর এপাটনমন্ট
মা খুব কষ্ট নপল, নকন্তু সুমিা নিনজর পানয় দাাঁড়ানত বদ্ধপনরকর। িাকরীনত
নস ভানলা করনছ। পদবী বাড়নছ। নকন্তু একবার ঘা নখনয় নস এনতা হ াঁন য়ার
হনয় নগনছ নয আর নকাি পুরুষনকই তার পছন্দ হয় িা। তার বাবা মা প্রচুর
নছনল নদনখি, নকন্তু সুমিা কানরা সানথই নদখা করনত রাজী হয় িা।
অবন নষ এক ভারতীয় নছনলনক তার মনি র্রল। নতি মাস পর নছনলটি
তানক নবনয়র প্রস্তাব নদল। নবনয়র ঠিক আনগ খবর এনলা নছনলটির মুম্বাইনত
একটি বউ আনছ। নজনি শুনি এই নবনয় করা সম্ভব িয়। সুমিা নবনয় নভনে
নদল। ভাোর আনগ মনদর নবাতল নদনয় বানড় নদনয় নছনলটার কপাল ফাটিনয়
নদয়ায় তার নবরুনদ্ধ নকস হল । পনর ভানলায় ভানলায় নসটা নমনট যায়। এই
ঘটিার পর সুমিা এনকবানরই নেঁনক বসল। নঘাষিাই নদল জীবনি আর
নবনয় নফনয় করনব িা।
নকন্তু বছর দুনয়ক বানদ হোৎ কনরই পনরনস্থনত পালনট নগল। সুমিার অনফনস
দুটি পনরবতধি হল। তার আনগর বস িাকনর পালনট নফলায় নসখানি আনরক
ভদ্রনলাক এনলি। মােবনয়সী নডনভানস ধ, নবত্ত ালী, ভদ্র স্বভানবর। সুমিার
টিনমর একজি নসনিয়র কমী নরটায়ার করায় তার স্থানি এনলা একজি
সুদ ধি তরুে। হানস খু ী, িমৎকার ব্যবহার। অনিনরই সুমিা একটা
সমস্যায় পনড় নগল। তার বস এবং সুদ ধি সহকমী দু’ জিাই তার নপ্রনম
হাবুডুবু নখনত লাগল। বসনক নেপানত িায় িা নস। যুবকটানক অবনহলা
করনত পানর িা। নস নগাপনি দুই জিার সানথই নডট করনত শুরু করল।
এনদক নসনদক নবড়ানত যাওয়া, একসানথ খাওয়া দাওয়া করা, নরামানন্টক

আলাপ সালাপ, তার নব ী নকছু িয়। বার বার নস একই ভুল করনত রাজী
িয়।

সব ভানলাই িলনছল। সুমিার সময়টা ভানলা কাটনছল। বস তানক নদনচ্ছ
দামী উপহার, নিনয় যানচ্ছ দামী নরস্টুনরনন্ট আর অন্যনদনক যুবকটা তানক
নিনয় যায় ডযান্স ক্লানব, কন্সানট,ধ উদ্দাম পাটি ধনত – নস নকাি বন্ধ্নি িা
জনড়নয় নব আিনন্দই নছল। প্রায় মাস ছনয়ক এভানব িলার পর নস যা ভয়
ধ তুনল
কনরনছল নসটাই হল। দু’ জিাই তানক নপ্রনমকা নথনক স্ত্রীর মযাদায়
নিবার জন্য অসম্ভব উদগ্রীব হনয় উেল। সুমিা এটা নসটা বনল কাটিনয়
যায়। নবনয় নস করনত রাজী িয়। দু’ বার আঘাত নখনয় তার ভানলাই ন ো
হনয়নছ।
নকন্তু অনিক কষ্ট কনরও নস ন ষ রো করত পারল িা। এক উইক এনন্ড
বনসর সানথ ব্লু মাউনন্টইি হনলনড নরনসানট ধ নবড়াত নগনছ। একটা দু’
কামরার সুইট ভাড়া কনরনছ বস। যার যার নিজস্ব কামরা। বনসর মনি নয
অন্য বাসিা নিই তা িয়, নকন্তু জানি সুমিার সানথ নব ী বাড়াবানড় করনল
নস এনকবানর নেঁনক বসনত পানর। বরং তার যখি সময় হনব তখিই িা হয়
যা করার করা যানব।
ীতকাল। বস স্কী করনত ওস্তাদ। সুমিা খাি দুই ক্লা নিনয়নছ। দু’ জনি
নব স্কীনয়ং করনছল। সুমিার অপটুতা নিনয় নব রনসকতা িলনছল। ঠিক
নসই সময় হোৎ নকাথা নথনক উদয় হল যুবক। নসও তার বন্ধুনদর সানথ
এনসনছ স্কী করনত, বনসর সানথ সুমিানক নদনখ তার হাট ধ নফল করনত যা
বাকী। সুমিা নিষ্টা করল ব্যপারটানক হালকা করনত নকন্তু বস নসটা নকছুনতই
হনত নদনব িা। নস গলা বানড়নয় বলল, “আনম আর সুমিা ীঘ্রই নবনয়
করনত যানচ্ছ।”
যুবনকর মাথায় বাজ নভনে পড়ল। নব াল একটা নসি নিনয়ট হল। নস
নকছুেে হাউ মাউ কনর কাাঁদল সবার সামনি। সুমিানক নস এনতা
ভানলাবানস নয তার জন্য জীবি পযেধ নদনয় নদনত পানর, নসনেনত্র নক কনর

সুমিা তার হৃদয় নিনয় এভানব নখলনত পারল? তার কান্না থামনত নস বসনক
আমৃতুয ডুনয়নল আহবাি করল। নয বাাঁিনব নস সুমিানক পানব। এই কথা
শূনি বনসর মুখ রক্ত শূন্য হনয় নগল। এই নছনল তানক নপটিনয় ঝুরঝুরা কনর
নদনব। বস নসই আহবানি সড়া িা নদয় িতুি প্রস্তাব নদল। “সুমিাই
নসদ্ধাে নিক নস কানক িায়। অযথা মারনপট করার নক প্রনয়াজি?”
িারনদনক কনয়ক ’ মানুষ জড় হনয় নগল তামা া নদখনত। সবাই সুমিানক
তাড়া নদনচ্ছ দুই জিার এক জিনক নবনছ নিনত। নস কানক বাছনব তাই নিনয়
টাকা পয়সাও বাজী র্রা শুরু হনয়নছ। নক নবপদ? সুমিা নোাঁনকর বন নকাি
নসদ্ধাে নিনত িায় িা। নক করনব ভাবনছ এমি সময় একজি বষীয়াি
ভদ্রনলাক বলনলি, “আচ্ছা, নমনয়টানক সবাই নমনল এমি নিনপ র্রনল হনব?
ওর নতা একটু সময় দরকার। ওনক এক সপ্তাহ নদয়া যাক। তারপর ও
নঘাষিা নদনব কানক ও নবনয় করনব।”
এই প্রস্তাব সবাই নমনি নিল। নসনদিই বাড়ীনত নফনর এনলা সুমিা। মানয়র
নিনয় খালা মনিকার সানথই ভাব নব ী। তানক নফাি কনর বলল এক সপ্তাহ
পনর তার বাসায় সবাইনক ডাকনত। নসই পাটি ধনত নস তার নবনয়র পাত্র
পছন্দ করনব।
আজ নসই নদি। নিবার রাত। এই কানহেী ন ািার পর আনম লক্ষ্মী নছনলর
মত লতার সঙ্গ নিলাম।
সুমিার খালার বাসায় নগনয় নদখলাম নব াল হহ হহ হর হর কান্ড। িারনদনক
নলানক নলাকারণ্য। তার ছয় নবডরুনমর নব াল বাসা গম গম করনছ।
নবাোই নগল সবাই নব একটা িাটক ফাটক নদখনব বনল অনিক আ া
নিনয় এনসনছ।
প্রচুর খাবার দাবানরর ব্যবস্থা। নকাথাও নকাি কাপ ধণ্য নিই। নকছু পনরনিত
মানুষনদর সানথ নদখা হল। রাত িটা। কনি নকংবা হবু বরনদর তখিও
নকাি নদখা নিই। সানড় িয়টার নদনক যুবক হানজর হল। সুনটড বুনটড।
েক মক করনছ। নদনখই মনি হনচ্ছ আজনকর এই লড়াইনয় নস নয নজনত

যানব তানত তার নকাি সনন্দহ নিই। জিতা তানক নদনখ সরনব গুঞ্জি কনর
উেল।
দ টার নদনক এনলা সুমিার বস। িতুি মানস ধনডনজ িনড়, দামী সুযট িনড়নয়।
পাকা চুনল কলপ লানগনয় িানন্দ পযেধ কানলা কনর নফনলনছ। তানক নদনখ
আনরক প লা গুঞ্জি উেল।
এবার কনির আসার পালা। একটা একটা কনর নমনিট গড়ানচ্ছ। অনপোর
পালা আর ন ষ হয় িা। রাত এগানরাটা। মনিকা বার বার সুমিানক নফাি
কনর নমনসজ রাখনছি, নটক্সট করনছি নকাি লাভ হনচ্ছ িা। সুমিার নকাি
হনদস নিই। মনহলা খুবই লনিত। এনতা মানুনষর সামনি তানক এভানব
অপদস্থ করনব নমনয়টা? তা নক হয়?
হবু বর দু’জিাও ভীষে অস্বনস্ত নবার্ করনছ। সুমিার প্ল্যািটা তারাও র্রনত
পারনছ িা। সুমিা নক তাহল নপনছনয় নগল? তার নকাি নবপদ হল িা নতা?
নফানির পর নফাি যানচ্ছ, সুমিার নকাি নখাাঁজ নিই।
মাে রানতর একটু পনর সুমিার নফাি এনলা। মনিকার কানছ। নতনি প্রিন্ড
নেনপ নগনয় বলনলি, “এটা নতার নকমি কাণ্ডজ্ঞাি? সবাই নতার জন্য
অনপো করনছ এখানি।”
সুমিার উত্তর আমরা শুিনত নপলাম িা নকন্তু মনিকানক মাথা নিনপ র্নর
নমনেনত বনস পড়নত নদনখ সবাই বুেলাম কান্ড নকছু একটা হনয়নছ। পাটি ধ
নভনে নগল।
রহস্য ফাাঁস হল পর নদি। জািা নগল সুমিার সানথ ভাগ্যিনি তার প্রথম
স্বামী রনির নদখা হনয় নগনয়নছল নদি নতনিক আনগ, এক নরস্টুনরনন্ট।
তানদর পুরানিা নপ্রম আবার এমি উথনল ওনে নয তারা পর নদিই নবনয় কনর
নফনল এবং দু’ নদি বানদ, নিবানর, বাহামায় হানিমুি করনত যায়।
এই খবর শুনি আনম নেঁনড় গলায় গুিগুনিনয় উঠি, “আমার পরাে যাহা িায়
তুনম তাই, তুনম তাই নগা...”
লতানক কুলকুনলনয় হাসনত নদনখ আমার আওয়াজ আনরক পদ ধা নবনড় যায়।

