কখেনা যিদ এমন হয়তুিম আর আিম একসােথ আমােদর সব  পূরণ করেবা
কখেনা যিদ এমন হয়আিম িকছ ু না বলেতই তুিম সব েন নেব
আমােদর চলার পথও এক হেয় যােব তখন
আমার হােতর মেু ঠায় তামার উ শ থাকেব সিদন
কন আজ মেন হয় তুিমিহনা অসূণ এ প ৃিথবী?
কন আজ থম েমর িশহরণ তুিমিবনা অসৃ?

সই তামার পােশ কাটােনা কান এক বস
আর ভালবাসার িনঃােস জিডে় য় থাকা মায়াজােলর হাতছািনআজও িতরােত আমােক কাঁদায়
কখেনা যিদ এমন হয়সব শেষর েত ধু তুিম আর আিম
আেরকবার হারােবা আিম তামার িবােস
আেরকবার তুিম িফরেব সিদন
আেগর মতই পছন থেক চাখ জিডে় য় বলেববল তা আিম ক?
আেরকবার আিম তামার িমি হািসর াবেন ভেস যাব
যিদন মেু ছ যােব এসব ৃিত,
দয়টা হয়েতা পােব ত ৃি
জািন সিদন ভাসেব চােখ
জীবেনর শষ দ ৃশিট…
এই পয িলেখ ডাইিরটা ব কের দয় আিবর। অেনকটাই তা লখা হল, অথচ যার জন এতিকছ ু স-ই আজ অন কােরা হেয়

যাে, অন কউ আজ থেক তােক িনেয় এমন িকছ ু িলখেব। িঠক এমন িকছ ু নয়, এটা তা আিবেরর ভে যাওয়া দেয়র
অতল থেক উেঠ আসা অাব িচৎকার। তােক িনেয় হয়েতা লখা হেব নতুন কের সাজান একিট ঘেরর কাব, অথবা একই
চাদের জিডে় য় থাকা কেয়কিট ভােলাবাসারমহু তূ যখােন স অন কােরা চােখর নীেল আপন গখঁেু জ নেব…
রাত ায় ২ টা হেত চলল।এখেনা ঘমু আসেছ না আিবেরর। বাব কারণ- শত জারােজািরকেরও আু আজ রাত ৮ টার ওষধু
গলােত পােরিন তােক। আর মানিসক কারণ- আজেক আিনলার িবেয়।
মাথারেভতেরর অসহ যণাটােক পাা না িদেয় িবছানায় উেঠ বেস আিবর। িপিস টিবেলর সামেন িগেয় লাপটপ খেু ল বেস।
আজকাল ায়ই ‘Bypolar Disorder’ িনেয় ছােটাখােটা গেবষণা কের স। এেত খবু য লাভ হয় তা না। সবজায়গায়
একই ধরেণর িকছ ু শ তার িদেক আুল তাক কের বেস আেছ-” আজীবন তামােক এই অসখু িনেয়ই বাঁচেত হেব। ওষধু িদেয়
অেনকটা বড় সময় পয এর অি ঢেক রাখা যায়, িক ওষধু ছাডে় লই যই ক সই”
থম থম আিবেরর এই ‘আজীবন’ শটা পডে় লই ভয় হত। আিনলা িক পারেব পেু রা প ৃিথবীর সােথ এক হােত য
ু কের এই
বাবতা মেন িনেত? এই অসেু খর জন একটানা ৪ বছর পডা় েশানা ন হওয়া একিট ছেলর িতিত হওয়া পয অেপা কের
থাকেত? বাবা হারােনা এই মেয়টা মােয়র সংসাের সারাজীবন কই পেয় িগেয়েছ, স িক চাইেব অসু একটা ছেলর ভার
িনেজর কাঁেধ িনেয় সই কের বাঝা বাডা় েত?
এসব ঃ এক মহু েত
ূ ই নাই হেয় িগেয়িছল যিদন ধানমির িরজিবেজর দাকােন বেস কান এক সায় আেধা আেলা আেধা
ছায়ার মােঝ আিবেরর কাঁেধ মাথা রেখ আিনলা সরল কে বেলিছল” তামার সবিকছ ু জেনই তা আিম তামােক ভালেবেসিছ। আমার কােছ তা তুিম কেনা পাতার মত ঝের পডা় কান াণ
নও। আমার কােছ তুিম ঢাকা ইউিনভািসিটর িফনাে ৫৭ তম হেয় চা পাওয়া একটা তুখর ছেল, যই ছেলর লখা গান েন
নবীন বরেন আিম ম
ু হেয় িগেয়িছলাম। ডইিল াের ছাপান যার িতিট লখা আিম কেট রেখ িদতাম আররােতর বলা পডা় র
় াম”
বই বাদ িদেয় একই লখা বারবার পডত
হাঁ, আিনলা িনেজেক সৗভাগবতী মেন করত। ওর কােছ তখন হয়েতা বাবতার চেয় আেবেগর রােজরই হাতছািন িছল বিশ।
তাই জীবন আর জগেতর িনুরতা বেু ঝ উঠেত পােরিন। অথবা হয়েতা আিনলার মত মানেু ষর হাত ধেরইনতুন িনুরতার জ
হয়।
অাভািবক মানিসক চাপ এই অসেু খর একটা বড় কারণ বেল মেন করা হয়। আিবর িছল বংেশর বড় ছেল, মা-বাবার থম
সান। ছাটেবলা থেকই বাবার ভয়র শাসন মােঝ বেড় ওঠা একজন মানষু ।মােয়র েহর যতটুকু ভািগদার স িছল তাও
একসময় চাপা পেড় বাবার ভেয় ভীত মােয়র অকারন শ ৃেলর িপেছ। স ভাল ছা িছল তাই সবার হয়েতা তােক িঘের
আকাশচু ী তাশা িছল। তাশা টা কখন য তােক একজন কারাবী মানষু কের িদেয়েছ সটা হয়েতা তার পিরবােরর মানষু ও
বঝ
ু েত উঠেত পােরিন। বিদন পয বাবার উপর একটা াভ কাজ করত আিবেরর। সমেয়র সােথ সােথ সইোভটাই এই
অসু তা আকাের বড় হেয় দখা দয়।
আিবর যখন বারবার ইউিনভািসিট ত ির-এডিমশন িনেয়ও পডা় েশানা এিগেয় িনেয় যেত পারিছল না, িমিলর মত হীন চিরের
একিট মেয়র পাায় পেড় যখন পেু রা বুমহেলর চােখর িবষ হেয় িগেয়িছল স, পিরবােরর কােরাই যখন আর তােক িনেয়
আশার বালাই িছল না িঠক সই সময়টােতআিনলা এেসিছল তার সাদাকােলা জীবনটােত নতুন কের রেঙর ছাঁয়া িদেত।
-এই তুিম রাত ৮ টার ওষধু খাইস?
-না
-কন না?

-ইা হয় নাই, তাই খাই নাই। তামার িক তােত?
-আমার িকছইু না। ধু আমার বাবটু ার সােথ সারারাত জেগ বেস থাকেত হেব। আমার জাগেত কান অসিু বধা নাই, িক
বাবটু ােক গান নােত হেব। আিম জািন বাবটু া গান নােব, িক বাবরু কাউয়া মাকা গলা েন আমার র- শািডর় ঘমু ভে
যােব- আমার সমসাটা এখােনই…
আর আিনলার এসব অকাট(???) যিু র সামেন আিবরেক সমপণ করেত হত।
মােঝ মােঝ আিবেরর মেন হত আিনলা না থাকেল আজ হয়েতা তার ান হত কানমানিসক হাসপাতােলর িবছানায়। তাছাডা়
কান বাসার মানষু ই িতিদন ভাঙচেু রর শ সহ করেত রািজ নয়। ছাটেবানটার পরীার সময়ও রাত জেগ মােক পাহারা
িদেত হেয়েছ কখন না জািন ছেল উেঠ িক কের বেস- এমন ছেলেক কই বা ঘের রাখেত চায়?
আর এখন এই ‘আজীবন’ শটাপডে় তই আিবেরর ঠাঁেট একটা িবেপর হািস ফেু ট ওেঠ।আিনলা আজ হের িগেয়েছ। আজ না,
হেরেছ আরও ৩ মাস আেগই যখন আিবর আিনলার ফলু ার রােডর বাসার সামেন িগেয় কাঠফাটা রােদর মেধ ২ ঘা
দাঁিডে় য়িছল আর আিনলা বাসার িনেচ এেস বেলিছল”চেল যাও এখান থেক। আমারপে আর এই সক এিগেয় িনেয় যাওয়া সব না।আিম পারব না আমার মােক এত বড় ক
িদেত”
আিবর িকছইু বেলিন সিদন। আিনলার চেল যাওয়ার পেথর িদেক তািকেয় মেন মেন ভেবিছল”আিম তা বিলিন তামােক আমার দেয় এেস বাসা বাধেত, চাইিন তামােক আমার কের পেত। আমার মােহ অ তুিম
যিদন আমার মােঝ ধরা িদেয়িছেল সিদনও িক এই সমাি ভেব রেখিছেল?”
লাপটপটা ব কের ছাট বােনর েমর সামেন এেস দাঁডা় য় আিবর। ঘেরর মেধ এই একটামা মানষু য িকনা সিতকারঅেথ
তােক বােঝ। বয়স মা ১৭, অথচ কথা বলার সময়মাথা নােড় এমনভােব যন সবজাা শমেশর। আিবেরর যত গান, কিবতা
আর লখা আেছ সবিকছরু থম পাঠেকর দািবদার িতিন।
বানটার িবছানার পােশ িগেয় অবাক হেয় ল কের চােখ জল িনেয় একটা ছিব বেু ক জিডে় য় ধের ঘিু মেয় পেডে় ছ স। সই
ছিবেত বাবা- মােয়র পােশ ছা একটা আিবর, সই আিবেরর কােল অনভ হােত ধরা ৯ মাস বয়সী অৈথ।
কাাটা গলায় এেসআটেক যায় আিবেরর। িনেজর কােছই িনেজেক ব অেচনা মেন হেত থােক তখন। ঘর থেক বর হেয়
বারাায় এেস দাঁডা় য় স। চােখর সামেন তখন শষ রােতর তারার ছডা় ছিড় আর মেনর মেধ িনেজেক বদেল দয়ার আেরকটা
আকুিতর হাতছািন।

