গালগাল মখু , নাস নু স গাল আর লা নােকর মেয়টােক থম দখােতই মেনর িভতের এক অজানা িশহরণ বেয় িগেয়িছল
সিদন৷ এ এক অনরকম অনূভিূ ত িছল৷ য অনূভিূ তর সােথ কখেনা পিরচয় ঘেটিন আমার৷ অনূভিূ তটার নাম যিদ ম হয়৷ হা
তাহেল আিম েমই ডুব িদেয়িছলাম সিদন৷ িদনিট ভািসিটর থম িদন িছল৷ মেয়টােক দূর থেকই দেখিছলাম৷ কােছ যাওয়ার
সাহস হয় িন তখেনা৷ সবত মেয়টা ও আমার মত নতুন৷ এিদেক ওিদক ঘরু াঘিু র করিছল৷
”
-বুমহেল সবসময় ম িবেরাধী ভাষণ দওয়া ছেলটাও আজ েম পেরেছ৷ খাঁজ িনেয় জানেত পেরিছলাম মেয়টার নাম
দীপাীতা৷ উফফ! অির একটা নাম৷ আমােদর িভ িডপাটেম িছল৷ সচরাসচর দখা না হওয়ারই কথা৷ িক আিম য েম
পেরিছ৷ না দেখ থাকা যায় নািক?
”
-তখন ও দীপাীতার সােথ কথা হয় িন৷ ভয় লাগেতা৷ িক না িক হেয় যায়! িক ভয় পেল তা চলেবনা৷ িমক প
ু ষেদর ভয়
পেত নই৷ একিদন সাহস কের িপছন থেক ডাক িদেয়ই িদলাম৷ মেন আেছ, ডাক দয়ার পর ৫সেক এর মত আমার হাটুঁ
কেপঁিছল সবত৷ হয়েতা ১০সেক পর দীপাীতা িপছন িফের তািকঁেয়িছল৷ আহ! িক শা চাহনী৷
”
-নাম িজেস কেরিছলাম থেমই৷ উেরর অেপায় িছলাম৷ দীপাীতা মচু িক হঁেস বেলিছেলা, এতিদন িপেছ িপেছ ঘরু েছন
আর নামটা জানেত পারেলন না? আিমেতা মেয়র কথা েন আবল
ু হেয় গলাম! স হয়েতা আমার িবতকর অবা আচঁ করেত
পেরিছল৷ বেলিছল, চলনু হাটাঁ যাক৷ হাঁটেত হাটঁেতই নাহয় পিরিচত হেবা৷
”
-দীপাীতা য এত সহেজই িমেশ যােব ভাবেতই পািরিন৷ সিদন অেনক কথাই হেয়িছল জনার৷ আমার চেয় দীপাীতাই বাধ
হয় বশী কথা বেলিছল৷ আিমও অেনক িকছ ু বেলিছ৷ িক আসল কথাটাই বলেত পািরিন৷ আর এত তারাতাির বলাটাই যন কমন
দখায়? নাহ, এত তারাতাির বলা িঠক হেব না৷ তখন আবার আমার কারেন পেু রা প
ু ষজািতই লা পােব িহ িহ৷
”
-এরপর থেকই আমরা খবু িমশতাম৷ সবিকছ ু এেক অপেরর সােথ শয়ার করতাম৷ অথচ তখন ও আমরা জািন না, আমরা এেক
অপেরর কী? বু বা ভালবািস! কােনাটাই বলা হয় িন৷ বলেত চেয়িছলান অেনকবার৷ িক বিল িন, দরকার মেন কিরিন হয়েতা৷
যরকম িছলাম খারাপ িছলাম না৷
”
-একিদন সাহস কের বেলই ফেলিছলাম! দীপা ভােলাবািস তামােক! জবােব স মচু িক হঁেসিছেলা৷ নীরবতাই সিতর লণ

ধের িনেয়িছলাম৷
”
-এরপর থেক দীপার পাগলামীটা একটু বেড়ই িগেয়িছেলা৷ অূত অূত সব আবদার িছেলা ওর৷ ব ৃিেত িভেজ আইসিম
খাওয়া৷ চ রকেমর ঝাল িদেয় ফচু কা খাওয়া৷ আিম তমন একটা ঝাল খেত পারতাম না৷ িক দীপার কারেণ খেত হেতা৷
িক আিম িছলাম বসব রকেমর পটেরাগা৷ যিদন ফসু কা খতাম, এর পেরর িদন আর বাসা থেক বর হেত পারতাম না৷
”
-দীপার কথা মা ক বেলিছলাম৷ একিদন সােথ কের িনেয় এেসিছলাম আমােদর বাসায়৷ মা অেনক খিু শ হেয়িছল৷ থেম িবাসই
কের িন, তার হাবােগাবা ছেলিটর ও মেয় বু থাকেত পাের! সিদন মা আর দীপা অেনকণ আা িদেয়িছল৷ দীপা যাওয়ার
পর মা আমােক উনার েম ডেক িনেয়িছেলন৷ আর বেলিছেলা, মেয়টা খবু লী র৷
”
-িদনেলা অসাধারন কাটিছেলা৷ আমার জীবেন স
ু র মূহতূ েলার ায় সবই দীপার সােথ কেটিছল৷
হঠাৎ একিদন ফান কের দখা করেত বলল ৷ ওর গলা েনই খটকা লেগিছল িকছ ু একটা হেয়েছ৷ িক ওর সােথ দখা হওয়ার
পর , ওর মখু থেক যা েনিছ! তা হয়েতা আমার না৷ কােরা সহ হেব না৷
”
সিদন মেয়টা মখু গীর কের বেলিছল,
- ভুেল যাও আমােক৷ (দীপা)
-ভুেল যাওয়ার জনেতা ভােলাবািসিন তামােক৷ ()
-তামােক ভােলাবািস! এ কথাটা কখন ও বেলিছ তামােক? (দীপা)
-নীরবতাই সিতর লণ, ধের িনেয়িছলাম৷ ()
-ভুল ভেবেছা৷ (দীপা)
-চেল যাো যাও৷ িক যাওয়ার কারণ টা বেলা৷ ()
-িকছ ু িজিনেসর কারণ থােক না৷ (দীপা)
আর একমূহতূ ও দাড়াঁইিন মেয়টা৷ আিম আশায় িছলাম অত একবার হেলও িফের থাকােব৷ িক আশাটা আশাই রেয় গেলা৷
”
-এরপর থেক কমন জািন হেয় িগেয়িছলাম৷ সটা আিম িনেজই জািন না৷ জীবেনর কিঠন িদনেলা অিতবািহত হেত লাগেলা৷ মা
হয়েতা বাপারটা আচঁ করেত পেরিছল৷ ায়ই আমার েম এেস মাথায় হাত বিু লেয় িদেতা৷ তারপর ও দীপােক ভুলা অসব
হেয় পেড়িছেলা৷ জীবেনর িত হতাশ হেয় পেড়িছলাম৷ সস
ু াইড করার িসা িনেয় ফেলিছ৷
”
-যিদন রােত সইু সাইড করেবা বেল িসা িনেয়িছলাম৷ সিদন মা ক জিড়েয় ধের রেখিছলাম অেনকণ৷ িক মা একবার ও
িজেস কেরিন! ধু িপেঠ হাত বিু লেয় িদেয়িছল৷
”
-ছােদ িগেয়িছ৷ শষবােরর মত আকাশটা দখেত চাই৷ আকােশর িদেক তািকেয় আিছ৷ িপছন থেক ঘােড়ঁ কােরা হাত ছায়াঁ
লেগেছ৷ বঝ
ু েত পেরিছ, হাত টা মােয়র হাত৷ আমার জীবেন একমা ভরসা এই হাত৷
”
-খাকা! এই সমেয় ছােদ তুই? (মা)
-আকাশ দখিছ মা৷ (আিম)
-আয় খাকা, আমার কােল মাথা রেখ তারপর আকাশ দখিব৷

”
দালনায় মা বেস আেছ আর আিম মােয়র কােল মাথা রেখ সই ছা খাকাটা হেয় আকাশ দখিছ৷ মা মাথায় হাত বিু লেয়
িদে৷ জীবনটা আবার খবু স
ু র মেন হে৷ আবার বাচঁেবা আিম৷ মােয়র জন বাচঁেবা৷ বাবা মারা যাওয়ার পর থেক আজ পয
য মা আমােক ঃেখর ছাঁয়া পেত দয়িন৷ সই মা ক আিম ছেড় যাব! তা ও একজন মেয়র জন!
”
-সিদন মা আমার মাথায় হাত বিু লেয় বেলিছল, খাকা !জীবন কােরা জন থেম থােক না৷ তুই আবার নতুন কের  কর৷
একিদন দখিব, তার আজেকর িদেনর পাগলােমার কথা মেন পড়েল তার িনেজরই হািসঁ পােব৷
”
হা আিম পেরিছ৷ সিদেনর পর থেক অনরকম ভােব জীবনটা সািজেয়িছলাম৷ দীপা ক ভুলেত ক হেয়েছ অেনক৷ ভুলেত
পেরিছ বেট৷ তেব মােঝ মােঝ িমস করতাম খবু ৷ িক িদন যেত লাগেলা৷ এখন মেন পড়েলও, অনূভিূ তেলা মের গেছ৷
”
-মােয়র কথাটাই সিত হেলা৷ অতীেতর পাগলােমােলা মেন কের হািসঁ পায় আমার৷ এখন আমার জীবন বলেত , আমার মা আর
সািময়া৷ মােয়র পছ করা মেয়টােকই িবেয় কেরিছ৷ “ভােলাবাসা” িজিনসটােক নতুন কের িশিখেয়েছ মেয়টা৷ খবু ভােলাবােস
আমােক আর মা ক৷ আর আিম একটু দাষ করেলই ,গাল ফিু লেয় বেস থাকেব৷ আর মা ক িমথা নািলশ িদেব৷ আর মা টা ও
একদম বৗ এর ভ৷ জেন িমেল আমােক কােন ধের উঠবস করােব৷ আর সািময়া িখলিখল কের হাসঁেব৷ এর চাইেত বশী িকছ ু
এই ছা মানবজীবেন পাওয়া আেদৗ সব িকনা জািননা৷
“সিত খবু ভােলা আিছ”৷
”
পিরিশঃেয ভাই/বান” েমর” মত ঠনু েকা িজিনস িনেয় আহতার িসা িনেন তােদরেক বলিছ৷ িসা নয়ার আেগ
মা,বাবা, পিরবােরর মানষু েলার িদেক িফের দখনু ৷ এক একটা মানষু িক পিরমাণ ভােলাবােস আপনােক! সই ধারনা আেছ কী?
আপিন চেল গেল মানষু েলার মেনর অবা িক হেব ভেব দখনু ? হারােনার যণাটা তা আপিন বেু ঝন তাই না? ঘেু র দাড়াঁন৷
জীবনটা সহজ নয়৷ ঃখ ছাড়া জীবন পিরপূণ নয়৷ পিরবারেক সময় িদন, বুবােবর সােথ আা িদন৷রাজ সকােল খািল পােয়
হেটঁ কৃিত উপেভাগ কন৷ তখন বঝ
ু েবন আর মেন মেন বলেবন”জীবনটা আসেলই স
ু র”৷

