ভােলাইন ড শাল
.
.
.
—ভােলা থািকস র, এই পাগল টা আর তােক
িবর করব না,,,,,,,,,তারপর
.
ওই বেল সখান থেক চাখ মছু েত মছু েত চেল
এলাম। একবারও জঁইু েয়র িদেক তাকাইিন।
.
এখন আমার িনেজর িতই ঘ ৃণা লাগেছ। এতিদন
যােক ভালবাসতাম স এভােব ঠকােলা।
আমােক আেগ বলেলই পারেতা য ওর বয়ে।
তাইেল আিম আর এতিদন ধু ধু পের থাকতাম না।
এখন ধু একটাই আফেসাস, িনেজর ভালবাসা ক
িনেজর কের পলাম না।
.
.
.
ওই িদেনর পর থেক আিম আর জঁইু েয়র সামেন
যাইিন। ওেদর বািড়েতও যাইিন।
আিম আর ওেক িবর করেত চাই না। আিম
জঁইু েয়র সামেন গেলই তা ও িবর বাধ কের
তাই আিম যতটা পাির জঁইু েয়র থেক দূের চেল
যাব।
.

.
এখন আমার সব িকছইু ধীর। িঠকমেতা কেলজ যাই
না। কেলজ গেলও ম থেক বর হইনা। কারণ
মােঠ গেলই যিদ আবার জঁইু েয়র সামেন পের
যাই তাহেল তা জইু িবর হেব। আর আিম তা
ওেক িমজ করিছ, আিম আর ওেক িবর করব
না।
বািড় থেকও বর হইনা বশী। যিদ কােনা
খবু দরকার পের তাহেল যাই, তাছাড়া আর না।
মা যেত বলেছ অেনক বার, ঘের থেক
বাইের বর হ, জঁইু েয়র বািড়েত যা। এটা আন
ওটা আন। নানান কাজ। িক আিম যতাম না।
ঘাড় বাঁিকেয় বেস থাকতাম।
.
মা অেনক বার িজেগস করেছ িক হইেছ িক
আিম এিড়েয় গিছ। িকছ ু হইিন বেল। িক
এভােব আর কয়িদন চলেব, আর কয়িদন িনেজেক
ব ঘের আটেক রাখব? তাই িা িনলাম
য। আর এখােন থাকবই না। ফাইনাল পরীা
হেয় গেলই এখান থেক দূের চেল যাব।
.
কেয়ক মাস পর পরীা  হেলা। এই কয় মােস
আিম একবারও জঁইু েয়র সামেন যাইিন। ওর সােথ
কথা বলেত চাইিন।
িক লাভ ধু ধু একজন ক িবর কের। যিদ স
আমােক ছেড় ভােলা থােক তা আিম কন
থাকেত পারব না।
.
এই কয় মােস জইু ও আমার খবর নয়িন সটা না।
যখন আিম বািড়েত একলা ঘের বেস থাকতাম
তখন জইু এেস মার কােছ িজেগস করেতা আিম কই
গিছ। আিম তখন সব ঘর থেক নতাম।
তারপর আিম ওর সাড়া পেয়ই ঘেরর পছেনর
দরজা িদেয় চেল আসতাম।
.
িক লাভ িনেজর না পাওয়া ভালবাসােক
সামেন এেন বেু কর চাপা ক টা

বাড়ােত। .এেত আরও ঃখ বাড়েব। কাা
পােব।
.
পরীা শেষ রসা খবু তাড়াতািড় িদল।
হােত রসা পাওয়া মাএই দৗড় লাগলাম
ঢাকা কেলেজ ভিত হেত।
.
এরপর চেল এলাম ঢাকা। আসার সময় মা অেনক
কাা করিছল। িক জইু পাগলীটােক একবারও
বিল নাই য আিম ঢাকা চেল আসব। জঁইু েক না
জািনেয়ই চেল আসিছ।
.
পাশাপািশ বািড় হেল িক হেব, কাউেক না
জািনেয় রাত 11 টার বােস আসেল ক
জানেত পারেব। আর আিম মােক বেল
িদিছলাম ওেদর বািড়র কাউেক না
জানােত, য আিম ঢাকা চেল আসব।
.
ঢাকা ভালই চলেছ িদন কাল। পড়ােশানা আর
ব শহেরর মেধই িনেজেক িনেজর মেতা
িটেয় িনেয়িছ।
.
এখােন আসিছ। 15 িদন হেয় গল। এখন বাধ হয়
পাগলীটা িনয় জানেত পারেছ, আিম আর
বািড়েত নই। ওেদর সবাইেক না জািনেয়
রােতর আড়ােল চােরর মেতা চেল আসিছ এই
ঢাকা নামক দূেরর শহরটােত।
.
এখন আিম িনয়িমত মা বাবার সােথ ফােন
কথা বিল। ফান নাার অেনক আেগই চজ
করিছ। মা বাবা আর বুরা ছাড়া আর কউ
জােন না।
একিদন মার সােথ কথা বলিছলাম। তখন মা বলল,
আকাশ তার সােথ আর জঁইু েয়র সােথ িক িকছ ু
হইেছ? আিম বললাম, না তা।
তাহেল জইু কথা বলব এখন তার সােথ কথা বল।
মা আমার এখন পড়া বািক আিম পারব না,

রাখলাম বায়।
.
এই কথা বেল ফান রেখ িদলাম। আিম চাইনা
পরু েনা ক টা আবার মাথা নাড়া িদেয় উঠক
ু ।
এরপর মা আরও অেনক বার জঁইু েয়র সােথ কথা
বলেত বেলেছ এবং জইু ও আমার সােথ কথা
বলার চা করেছ িক আিম কথা বিল নাই।
.
এভােব কেট গল ৪ ায় মাস
একিদন রােত মেস েয় েয় ফসবক
ু
চালাি। 11:30 বাজেব হয়েতা তখন। তখন একটা
অপিরিচত নাার থেক কল আসেলা। আিমও
িক মেন কের কল কেট িদলাম। অপিরিচত
কারও কল আিম িরিসভ কির না।
তারপর আরও ২ বার আসেলা কেট িদলাম। িক
িতন বােরর বার কল ধরলাম। ক? আর কন
আমােক এেতা রােত এতবার কের কল িদে।
– হােলা
– ( ফপু ািনর শ, মেন হয় কাঁদেছ)
– হােলা, িকছ ু বলেছন না কন??
– ( চপ
ু , এবার জাের শ কের কেদ িদল)
– আপিন ক? আমােক কল িদেয় কাঁদেছন কন?
িকছ ু বলেল বলনু নাহেল রেখ িদলাম।
– কুওা হনমু ান তুই ধু কল কাটিব তাের আিম
কেট  টুকরা কের ফলব।
– ( বঝ
ু েত পারলাম ক ফান িদেছ, এ গলাটা
য আমার খবু চনা) ও, জইু তুই। কমন আিছস? আর
আমার নাার কই পিল।
– নাার যখােন পাওয়ার পাইিছ তার
জানার দরকার নাই। আর এতিদন পর বলিছস কমন
আিছ?
– হ, এর বশী িকছ ু বলার েয়াজন মেন কির না
– িক! আর কত কাঁদািব আমায় আর কত ক িদিব
বল না ! আিম আর পারিছ না আমার সয হে না
আর.!
– মােন!
– আিমও তােক খবু ভালবািস র। িফের আয়

না আমার কােছ, বেু ক টেন ন না
পাগলীটােক িজ। ( এই বেল আবার কাদেতঁ
লাগল)
– তুই িক বলিছস এসব? পাগল হেয় গিছস নািক??
– পাগল। হাঁ আিম পাগল হইিছ। যিদন থেক
তুই আমােক একা রেখ শূন জীবনটা উপহার
িদেয় চেল গিছস সিদন থেক পাগল হইিছ।
িঠক কের দ না এই পাগলীটােক।
– তার মােন তুই আমােক ভােলাবািসস!
– হ। িনেজর থেকও বিশ আিম তােক
ভালবািস।
– তাহেল সিদন যা বলিল তুই ——–
– থাড় খািব একটা হারামজাদা। যােক
ভােলাবািসস তােক এতবড় ভুল বঝ
ু েত পারিল
িকভােব। ওটা আমার  িছেলা।
– ম।
– ম মােন িক হাঁ? তােক তা আিম অেনক
মারতাম অেনক বকতাম। তবও
ু তা তুই আমার িপছ ু
ছািড়স িন। সবসময় আমার সােথ ছায়া হেয়
িমেশ িছিল। আর তখন ওইটুকু একটা সাজােনা
িবষয় িনেয় এভােব চেল গিল। এভােব ক
িদেত পারিল তুই আমােক।
– তাহেল তুই বলিল কন ওটা তার বয়ে আর
আমােক ভােলাবািসস তাইেল এতবছর ঘরু াইিল
কান?
– সির র আিম বঝ
ু েত পাির নাই, আিম ভাবিছ
ওেক আমার বয়ে পিরচয় িদেল তুই আমার উপর
আরও ছায়ার মেতা লেগ থাকিব আমার খাঁজ
খবর রাখিব। িক িবলাই কাথাকার, আমােক
ছেড় চেল গিল আর য কয়িদন এখােন
িছিল তবও
ু আমার থেক দূের লিু কেয় িছিল।
কন করিল এমন আমার সােথ।
– ফাজলােমা করার একটা মাএা থােক আর তুই
সটা ছািড়েয় গিছস এখন িনেজও ক
পিল আমােকও ক িদিল।
– সির র িজ মাফ কের দ না তার
পাগলীটােক। িফের আয় িজ।

– ওেক, িক শত আেছ।
যেকােনা িকছেত
ু আিম রািজ।
– ট পরীার পর আিম আসব। আিম আসা মাএই
আমােক শ কের জিড়েয় ধরিব আর কখেনা ক
িদিব না।
– আা িঠক আেছ, আয়।
– রাত হইেছ অেনক এখন ঘমু া।
– আা, িঠক আেছ।
.
.
ফান কেট িদলাম। আিম বঝ
ু েত পারিছ না
িক করব। খিু শেত ঘমু হয়িন আমার। আমার
পাগলীটা আমারই আেছ। অন কারও হয় নাই,
রের, আমার তা নাচেত ইে করেছ।
.
এরপর থেক আমরা িতিদন কথা বলতাম
ফােন। আমার ভালবাসা এখন আে আে
পূণতা পেত লাগল।
পরীা এিগেয় এেলা।
.
পরীা দওয়ার সময় জঁইু েয়র সােথ কম কথা
হইেছ। কারণ তখন পড়ােশানা আর পরীার চাপ
িছেলা বিশ। জইু আমার সােথ বশী কথা
বলেতা না পরীার সময়। ধু বলেতা সময় ন করেল
নািক পরীা খারাপ হেব। এই বেল কল কেট
িদত।
.
যাক বাচা গল পরীা শষ। বািড়র পেথ
রওনা দই এখন।
শষেমষ বােস উেঠই গলাম। সকােল বাস
ছাড়ল িবেকেল চেল আসলাম।
.
বাস াে নেম দিখ মা বাবা চাচা
চািচ সবাই দািড়েয় অেপা করেছ আমার
জন িক আিম আমার পাগলীটােক দখিছ
না গল কই।
.

হটাৎ কাথা থেক যন ঝেড়র গিতেত এেস
আমােক জিড়েয় ধরল সবার সামেনই তারপর
আবার আমার বেু ক মখু েজ কাদেতঁ লাগল।
.
িক করব তখন িকু বঝ
ু েত পারিছ না। না পারিছ
ছাড়েত না পারিছ আিম জিড়েয় ধরেত।
সামেন থেক মা বাবা আমােদর কা
থেক হাসেত হাসেত গিড়েয় পড়ার অবা
আর পােশর লাক েলা হেলা এক
.
অিত লা িনেয় বািড় িফরলাম।  হেলা এক
নতুন ম কািহনীর।
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