িরা চালাই। িবেয় কেরিছলাম.. আজ থেক এক বছর আেগ। আমার মতই এক গরীেবর মেয়েক বউ কের এেনিছলাম আিম।
অভােবর সংসারটা খবু স
ু র কের সািজেয় িনেয়িছেলা ও। বঝ
ু েত পাির বউ আমায় খবু ভােলাবােস। আিম যখন িরা িনেয় বািড়
িফির, ও আমার গাসেলর জন পািন তুেল দয়। মােঝমােঝ আিমও অবশ তুেল দই।

বািড়েত কাের নই, খেত বসেল ও পাখা িদেয় বাতাস কের। গরেমর রােত জেন অদল বদল কের পাখা িদেয় বাতাস কির,
ভিবষৎটােক সাজােনার গ কির জেন। গ করেত করেত কখন য ঘিু মেয় যতাম বঝ
ু েত পারতামনা। িরায় বড়বড়
সােহবরা তােদর বউেক িনেয় উঠেতা। জেন িমেল অেনক গ করেতা। সােহবেদর কােছ নতাম তারা যিদন িবেয় কেরেছ
সিদন আসেল তারা নািক অনু ান, পািট না িক জািন কের । এই সব আমার জানা নই। যখন নতাম আমােরা ইে করত
বউেক একটা
শাড়ী িকেন িদেত। বউেক য খবু ভােলাবািস আিম। িক পািরনা। অভােবর সংসার, িদন আিন িদন খাই। তাই একটা মািটর
বাংক িকেনিছলাম। ওটােত রাজ ’চার টাকা কের ফলতাম।দখেত দখেত অভােবর সংসাের আজ একটা বছর হেয় গল।
আজ সকােল িরা িনেয় বর হবার আেগ বউ যখন রাা ঘের গল তখন বউেক না জািনেয় লিু কেয় রাখা মািটর বাংকটা বর
কের ভে দখলাম সখােন ায় ৪৮০ টাকা হেয়েছ। বািড় থেক বর হবার আেগ বউেক বেলিছলাম, আজ বািড়েত িফরেত
দরী হেব। বউ মাথা নােড়, বেল ভােলা কের যােব। চেল গলাম িরকশা িনেয়। সারািদন িরা চািলেয় সা সাতটায় মােকেট
িগেয়িছলাম বউেয়র জেন একটা শাড়ী কনার জন। আজরােত বউেক দেবা। ঘেু র ঘেু র অেনক শাড়ীই দখিছলাম, পছ হয়
িক দােমর জন বলেত পািরনা। অবেশেষ দাকানীেক বললাম,
–ভাই এই কাপড়টার দাম কত ?
–১৫০০ টাকা।
আমার কােছ তা আেছ মা ৪৮০ টাকা। তাই িফের আসলাম। মােকট থেক বর হেয় বাইের বেস থাকা দাকানদারেদর থেক
৪৮০ টাকায় একটা শাড়ী িকেন িনেয় বািড়েত চেল আিস। মােঝমেধ ভািব, এই দাকান েলা যিদ না থাকত, তাহেল কত ক
হত আমােদর মত গিরবেদর। ফরু ফেু র মজােজ বািড়েত ঢুকলাম। অেনকিদন পর বউেক িকছ ু একটা িদেত পারেবা, ভাবেতই
বক
ু টা খিু শেত ভের উঠেছ বারবার। রােত খেয় ঘিু মেয় পরার ভান কের েয় আিছ। বারটা বাজার অেপায় চাখ ব কের
আিছ।কনার জগেত ভাসিছলাম, বউেক দবার পর বউ িক বলেব ? কতটা খিু শ হেব ? রাত বারটা বেজ গল। বউেক ডেক
তুললাম।
ডেক তুেল বউেয়র হােত শাড়ীটা তুেল িদেয় বললাম, আজ আমােদর িববাহ বািষকী। আজেকর তািরেখ তুিম আমার এই কুেড়
ঘরটােত এেসিছেল। আমার পেথেক তামার জন এই ছা উপহার। বউ শািড়টা বেু ক জিড়েয়, চাখ িদেয় জল ঝরেত থােক

ওর। তারপর উেঠ িগেয় াংটা খেু ল শািড়টা রেখ দয়। তারপর িক যন বর কের। আিম উিক মের দখার চা কেরও দখেত
পাইনা।
বউ াংটা ব কের আমার হােত একটা পা িদল।িকছটাু অবাক হেয় গলাম আিম। কারণ টাকা পল কাথায় ?
িজাসা করলাম,
–টাকা পেল কাথায় তুিম ?
–অেনকিদন আেগ থেক েতকিদন একমঠু কের চাল খাবােরর চাল থেক আলাদা কের
জিমেয় রাখতাম। জিমেয় জিমেয় িকছিদন
ু আেগ পােশর বািডর় ভািবর কােছ িবি কের িদেয়িছ। সই টাকা িদেয় পা
িকেনিছ। ভাবিছলাম আজেক দেবা, তুিম তা এেসই ঘিু মেয় পরেল। তাই িঠক করিছলাম কাল সকােল দেবা।
আিম িকছ ু বলেত পারলামনা। ধু পা টা উিেয় পািেয় দখিছলাম। তারপর বললাম, েনিছ বড় সােহবরা নািক িবেয়র
িদন তািরেখ কক কােট।
বউ বেল, আমােদর িক এেতা টাকা আেছ ?
–বািডে় ত মিু ড় আেছ।
–আেছ।
–যাও সিরষার তল িদেয় মিু ড় িনেয় এেসা। সােথ একটা কাঁচা লা আর একটা িপঁয়াজ এেনা।
–আা দাঁড়াও আনিছ।
িটেনর ফাঁক আর জানালা িদেয় চাঁেদর আেলা আসেছ। জন জানালার পােশ বেস মিু ড় খাি, আমােদর থম িববাহ বািষকী
পালন করিছ।_ ❤
ছাট ছাট িগফট আর অফরু  ভােলাবাসায় বঁেচ থাকুক সারাজীবন । বঁেচ থাকুক আমােদর সবার জীবেন এই রকম
ভােলাবাসা। সিু খ হেত বিশ িকছরু দরকার নই। এই টুকু ভােলাবাসা, সান, িবাস, য, স
ু র একটা মেনর ভােলাবাসা
হেলই সখু ী হওয়া যায়।

