ছা একটা ঘর আমার
ছা একটা মন।
সই ঘেরেত বাস কের
আমার িয় জন..
ছা িট আিখ তার
ছাট ছাট পা
তাই দেখ উের গল
আমার পরান টা…
– অবসর সমেয় 
একটা কিবতা লেখ পথ..চাকির করার পর
সময় মেলই না..একটা াইেভট
কানীেত ছাট খাট একটা জব কের..সকাল
৭.৩০ সময় বাসা থেক বর হয় পথ..বাস
াে দািড়েয় থােক বােসর জন..এই
সময়টা অেনক ব থােক নগরী..সবাই যার
যার কােজর গেব যাওয়ার জন
ব..অেনক ক কের বােস উঠেত হয়..তাও
আবার দািড়েয় থাকেত হয় অেনক সময়.
– ায় িতিদন এমনই
হয়..াে অেনেকই
দািড়েয় থােক..িক পেথর নজর
কাের একটা মেয়..িতিদন বােসর জন
অেপা কের..মেন হয় ুেড
হেব..হােত বই থােক সব সময়..
– পথ িতিদন ল
কের মেয়টােক..িক ◌ু সমেয়র

অভােব কথা বলা হয় না..
– মেয়টা ল কের িকনা ক জােন.?
– িতিদেনর মত অিফস থেক িফের র
িনে পথ..আর মেন মেন ভাবেছ মেয়টার
কথা..
– রহানা বগম পেথর েম আসেলন..পেথর
মা ইিন..বাবা পথ অেনক ত বয়স হল এবার
একটা বউ িনেয় আয় ঘের..দখ আমার
অবাও ভাল না..কত িদন আর
বাঁচব..যাওয়ার আেগ তার সেু খর
সংসারটা দেখ যেত চাই..
– মা তুিম এভােব বলছ
কন..তুিম যিদ এভােব বল
তাহেল আিম িক সইেত পাির.?
– তাহেল এবার িবেয়র জন মত
দ..আিম একটা মেয় দেখিছ তার জন..তুই
হাঁ বলেলই পাকা কথা বলব..
– মা আমােক আর ১০ িদন সময়
দও..আিম একটু ভেব দিখ..
– আা ভেব দখ..তেব ১০ িদেনর
বিশ সময় িদেত পারব না..
– তােতই হেব..
– স হেয় টিবেল আয়..আিম খাবার
িদি..
– রােতর খাবার খেয় পথ িবছানায়
েয় ভাবেছ মেয়টার কথা..কাল ত ু
বার,ছিটর
ু িদন.মেয়টার
সােথ দখা হেব না..মনটা খারাপ
হেয় গল পেথর..
– পেরর িদন সকাল ১০টায় ঘমু ভাঙল
পেথর..িবছানা থেক উেঠ নাা করল..তারপর
বসল িটিভ দখেত..সােহ ই িদন একটু
িটিভ দখার সময় হয়..
– পথ জ
ু ার নামাজ পের বাসায়
এেস খাওয়া দাওয়া সের র
িনে..িচা করেছ িবেকেলর
সময়টা িক করেব..?হটাত মেন পরল অেনক

িদন পােক িগেয় সূয ডাবা দখা হয় না..
– পথ পােক বেস আেছ এক
কনাের..আেশ পােশ অেনক মানষু
ঘরু েত এেসেছ..সবাই অেনক হািস খিু শ..পথ
দখল একটা মেয় তার
িদেক আসেছ..অেনকটা পিরিচত
লাগেছ..খািনকটা কােছ আসেতই পথ
িচেন ফলল মেয়টােক..এ য সই বাস
াের মেয়টা..
– পথ অেনক খিু শ..যাক আজেকও
দখা হেয় গল..আজ
িক বেল দেব মেয়টােক য,তােক অেনক
পছ আমার..
– মেয়টা পেথর
সামেন এেস দাড়াল..আা আপিন িক আমােক ফেলা করেছন.?
– পথ কমন জািন িফল করেছ..বেু কর িভতর
ধক
ু ধক
ু করেছ..
– িক হল উর িদেন না য..
– কই না ত..আিম ত আপনার ফবু
আইিড জািন না আর ফেলা িকভােব করব..
– আিম ফবরু কথা বলিছ না..আিম যখােনই
যাই সখােনই আপিন থােকন..বাপার িক..?
– পথ
িক বলেব ভেব পাে না..তা দািড়েয়ই
কথা বলেবন না িক বসেবন..?
বেস কথা বলেত সমসা নাই ত আপনার..?
– মেয়টা বসল..তারপর িজেস করল
আপিন িক কেরন.?
– পথ উর না িদেয় বলল,আপনার
নামটা িক জানেত পাির..?
– নাম িদেয় িক করেবন.?আেগ আমার
ের জবাব িদন..
–
আসেল আিম আপনােক ফেলা কির না..কাকতািলয়
ভােব আমােদর দখা হেয় যায়..হয়ত উপর
থেকই সব করা হে..আর
আিম একটা াইেভট কািনেত জব

কির..আর আমার নাম পথ.
– ম..সবই বঝ
ু লাম..তেব আপনার নামটা যন
কমন অুত..পথ,নল ◌ই কমন
যািন একটা িফল হয়..যাই হাক না বলেতই
সব বেল িদেয়েছন..আমার নাম
পরী..পরানা কির ৩য় বষ এবার..
–  জেনর
কথা বলেত বলেত সা হেয় এেসেছ..সূয
অ যাে..পথ সূয অ
যাওয়া দখেছ..সূেযর লাল রঙ পরীর
মেু খ এেস পেরেছ..দখেত এখন পরীর মতই
লাগেছ..
– আা আজ
তাহেল উিঠ..সা হেয় এেসেছ..
– আা নাারটা িক পেত পাির..?
– পরী মচু িক একটা হািস িদেয় বলল
০১৯২৭ বািক িডিজট েলা অন এক িদন
দব..য িদন আবার কাকতািলয়
ভােব দখা হেব আমােদর..
– পথ একটু অবাক
হেয় চেয় রইল…পরী চেল গল..
– ৭ িদন হেয় গল,পরীেক আর
দখা যাে না বাস াে..পথ
পাগেলর মত
হেয় খেু জ যাে এখােন সখােন..সারা শহেরর
সব কয়টা রুের,পার
◌্ক,শিপং মল..কাথাও
দখা মেল না পরীর..অিফেসর কােজও মন
বেস না..অিফস থেক ৩ িদেনর ছিটু নয়
পথ..
– – বাসায়
িফের ভাবেছ িক করেব এবার..কাথায় পাব
পরীেক..পরীর দওয়া অেধক নাারটার
কথা মেন পরল…বািক িডিজটলা বিসেয় অেনক
াই করল িক কান নাারই পরীর না..
– আজ ৮ম িদন…মার জািন িক হেয়েছ..অেনক
অসু হেয় পেরেছ..হাসপাতাল

◌ ভিত কেরেছ পথ..িচায় কুল
িকনারা পাে না..
– পেথর একটা বু আেছ..খবু কােছর বু..এই
শহেরই থােক..একটা াইেভট
কািনেত জব কের..ছাট বলা থেকই এক
সােথ বড় হেয়েছ ই জন..পাথ নাম..
– পথ ফান কের সব িকছ ু জানায় পাথেক..
– পাথ সব েন চেল আেস হাসপাতােল..ই
জেন িমেল অেনক
িচা ভাবনা কের িসা নয় মা সু
হেলই মােক িবেয়র জন
হাঁ বেল দেব পথ..িক পথ
একা িবেয় করেব না সােথ পাথও..ই বু
একসােথ িবেয় করেব..
– পথ ডাােরর কােছ গল..কত িদন
লাগেব সু হেত..?
– ডাার বলেলন ায় ১০-১৫ িদন ত
লাগেবই..তেব কাল বাসায়
িনেয় যেত পারেবন এবং পূন
রে রাখেবন..
– পথ সির িনাস ফলল.
– মােক বাসায় িনেয় গল পথ..
– পথ আর পাথ
বেস আেছ পােক..িক করেব এখন..পরীর কান
দখা নাই..মেনর কথা ত বলেত পারলই
না অন
িদেক মােক কথা িদেত হেব..িচা করেছ পথ..
– অন িদেক পাথ িচায় আেছ তার
িবেয়র াব িক মেন নেব িনলরু
পিরবার..?
– িনলু হল পােথর অধাংশ..৫ বছেরর
ম তােদর..অেনক মধরু সক 
জেনর..িনলরু পরানা শষ হেত এখেনা ২
বছর বািক..সই কেলজ লাইফ থেক পিরচয়
 জেনর..থম িদেনই ঝগরা..তারপর
আে আে ম.
– িনলরু আজ আসার কথা পােক..সমসার

একটা সমাধান করার জন..
– পাথ বেস বেস ঘাস চাবাে আর
ভাবেছ আর পথ আকাশ দখেছ..হটাত
সামেন এেস দাড়াল িনল.ু .
– এই ছাগল ঘাস চাবা কন.?
– তুিম এেসছ এতেন..ঘাস চাবাব না ত
িক করব..আিম ত তাও িকছ ু করিছ আর ঐ দখ
আেরক জন িচায় আকােশর
সীমানা মাপেছ..
– িনলু পথেক সালাম িদেয় বলল ভাল আেছন
ভাইয়া.?
– নাহ..ভাল আর িক কের থািক..িচায়
জীবন শষ..
– িনলু ই জেনর সব কথা নল..তারপর
পাথেক বলল আজই বাসায় াব
পাঠােত..বািক কাজ িনলু সামেল িনেব..আর
পথেক বলল ভাইয়া িক আর করেবন
যােক খেু জ পাওয়া যাে না তােক ভুেল যান..মােয়র
পছের মেয়েক িবেয় কেরন..
– ম িনল.ু .আিমও তাই ভাবিছ..পরী বস
বাতােসর মত এেস কাল বশািখ ঝেরর মত
চেল গল..যােক খেু জ পাওয়া যাে যােব না তােক মেন রেখ লাভ
িক..আজই মােক হাঁ বেল দব..আর পাথ তুই
আজই িক াব পাঠািব.
– পথ বাসায় এেস বেস বেস ভাবেছ..তারপর
এক পযােয় মার কােছ যায়.
– িক র বাবু িকছ ু বলিব..?
– হাঁ..মা আিম তামার পছের
মেয়েক িবেয়েত রািজ..
– যাক
অবেশেষ সবু িু  হল..তা মেয় দখিব না.?
– নাহ..তুিম দেখছ তােতই
হেব..তুিম মেয় পের
সােথ কথা বল..িবেয়র িদন িঠক
কের জানাও..পাথেক জানােত হেব..
– পথ মােয়র ম
থেক বিরেয় সাজা পােথর বাসায়

চেল এল..
– িকের পথ বেল িদিল তাহেল..আিমও
াব
পািঠেয়িছ..ওরা রািজ হেয়েছ..িনলু সব
মেনজ কের িনেয়েছ..এখন তার িবেয়র িদন
িঠক হেলই হল..
– পাথ আমার না পরীর জন কমন
করেছ মনটা..মেন হে িক যন
হািরেয় ফলিছ..
– আের মন খারাপ কিরস না পথ.যা হবার
িছল তাই হে..চল শিপং এ যাই মন ভাল
হেয় যােব..
– চল তাই কির..মনটা ভাল
করা দরকার..তা ছারা িবেয় ত িঠক হেয়ই
গেছ..মােক একটা ফান কের চল
বিরেয় পির..
– ই বু িমেল গল শিপং করেত..খবু আন
করেছ ই জন..অেনক শিপং করল
িবেয়র..হটাৎ িপছন থেক পরীর গলার
আওয়াজ.
– আের পথ ভাই না..কমন আেছন..?ওয়াও এ
শিপং করেছন..বাপার িক..?
– ভাল আিছ না ম
আিছ তা জেন তুিম িক করেব..কত
খেু জিছ তামােক..কাথায়
হািরেয় িগেয়িছেল..?অব য এখন এ সব
বেল আর িক লাভ..
– কন.?লাভ নই কন.?আর আিম অসু
িছলাম অেনক..
– ও..থাক ভালই আছ মেন হয়..ক িদন
পের আমার িবেয়..তাই আর পরু ান
কথা তুললাম না..ভাল থক..
– ওয়াও..congratul ation
অিম..আমােক ইনভাইট করেবন না..?
– িক কের করব..তামার ত ধু অেধক
নাার জািন আর বাসার িঠকানাও
জািন না..

– তাও িঠক..তাহেল আপনার নাার িদন
আিম িবেয়র িদন চেল আসব ফান কের..আর
বািক ৩টা িডিজত িনন
৬৩৪..বািক িতনটা িবেয়র িদন
িগফেট িলেখ দব..
– পথ অবাক..মেয় বেল িক..যাই হাক মেনর
মানষু ত..পথ িনেজর নাারটা িদেয় িদল..
———–
– আজ পাথ আর পেথর িবেয়..ই বু এক
সােথ বেরর সােজ সেজেছ..পাথ অেনক
খিু শ িক পেথর মনটা আজও খারাপ..কন
য স িদন পরীর সােথ দখা হেয়িছল..
– সবাই এেস গেছ িবেয়ও শষ..পেথর
িবেয় হল মঘ নােমর এক
অজানা অেদখা মেয়র সােথ..আর পাথর হল
িনলরু সােথ..
– সবাই চেল যাে..অনু া ন শষ..পথ
এখেনা অেপা করেছ পরীর জন..শষ
দখাটা অত দখার জন..িক
পরী য আেস না..
– বাসর রাত আজ পেথর..অেদখা আর
অেচনা এক মেয়র
সােথ যােক স এখেনা দেখিন..
– েম ঢুকেতই মঘ একটা িগফট এিগেয় িদল
পথেক..বড় ঘামটা থাকার
কারেন চহারাটা দখেত পল না পথ..
– িগফটা িনেয় খল
ু েতই..
– সখােন লখা বািক িতনটা িডিজট
িদলাম মন চাইেল কল কর নইেল িবছানায়
আস..
– পথ অবাক হেয় চেয় আেছ লখাটার
িদেক..তাহেল এই িক আমার পরী..?
– দির না কের ঘামটা তুলেতই সই িচর
চনা মখু টা দখেত পল পথ..এই ত আমার
পরী..
– িক অবাক হেলন.?খেু জ পেলন আপনার
পরীেক..

– তুিম কন..?আমার ত মেঘর
সােথ িবেয় হেয়েছ..মঘ কাথায়..?
– আিমই মঘ..মঘ জাাত পরী..এখন বেলন
পরীেক ভালবােসন না মঘেক.?কার
সােথ সংসার করেবন..?
– উের একটাই নাম
আেস পরী..আিম তামােক ভালবািস পরী..অেনক
ভালবািস..
– আর িকছ ু িদন পর বলেল হয়ত আমােদর
বাারাও নেত পারত..তা কমন লাগল
সারাইজ..সবই িছল ান করা..আমার
শাির আা আর আিম জেন িমেলই এই
ান কেরিছ…
– ওও…আর আিম কে মের যািলাম তার
িদেক খয়াল নাই..
– খয়াল আেছ বেলই ত রাজ খাজ িনতাম
আপনার..
– তা আপিন কেরই বলেব না তুিম কের..
– আমার না লা লাগেছ এখন..
– ওের আমার লাবিতের..
এভােবই খনু সিু ট আর গে কেট যািল
ই ভালবাসার পািখর িদনেলা…
…..ছাট স ঘের জায়গা িদলাম
……মেনর য়ার খেু ল,
……বাসেব িক ভাল এমন কের
……সারা জীবন ধের
=একবার যখন ধেরিছ হাত
=ছারব না কভু
=তুিমও আমায় তমনই বস
=যমনটা বেসিছল এই দয়..

