ডাইরী থেক সাদা কাগজটা িছঁেড় কলম িদেয় বশ বড় বড় অের স
ু র কের “আমার ম ৃতুর জন কউ দায়ী নয়” িলেখ
ফলেলা অি। কাগজটা ভাজ কের টিবেলর উপের রাখা ােসর িনেচ রেখ িদেলা স।
হাঁ… িত মাটামিু ট শষ, এবার নতুন ডটা খালার পালা।
নতুন চকচেক ডটা দখেছ আর ভাবেছ একটু পরই হােতর িশরা কাটেব স এ ড িদেয়। িক মেন কের ডটা টিবেলর উপর
রেখ জানালা িদেয় শষবােরর মত জাছনা দখেত লাগেলা অি। আনমেন িফের গেলা পেু রােনা ৃিতেত।
অরেণর সােথ থম দখা হেয়িছেলা ভািসিটেত। থম থম অরণেক ভােলা না লাগেলও অরণ িছল খবু নােছাড়বাা ছেল।
স তার পাগলােমা িদেয় িঠকই অির মন জয় কের িনেয়িছেলা। তারপর  হেলা এ জিু টর সক। ভািসিটেত এ জিু টর
সনু ােমর কােনা কমিত িছেলা না। এভােব ু িমি খনু সিু ট আর একটু ঝগড়া িনেয়ই চলিছেলা তােদর িদনেলা।
দখেত দখেত িতনিট বস এেক অপেরর হাত ধের য িকভােব কািটেয় িদেয়েছ তারা িনেজরাও জানেতা না। িক অরণ হঠাৎ
কেরই কমন জািন বদেল যেত লাগেলা। য অরণ অির সােথ ফােন কথা বলার জন অেপায় থাকেতা, আজকাল তােক
কল িদেলই ওেয়িটংেয় পায় অি। থম থম িবষয়টা িসিরয়াসিল না িনেলও একসময় অি খবু ক পেতা অরেণর ববহাের।
অরণ বলেত গেল যাগােযাগই ব কের দয় অির সােথ। আর এ যাগােযােগর িচর সমাি হয় আজেক িবেকেল….
-অরণ তুিম এমন হেয় গেল কন?
-এমন হেয় গিছ মােন? িক বলেত চাও  কের বেলা অি।
-তুিম আমােক অবেহলা করেছা। ফান িদেল ওেয়িটংেয় থােক। তুিম তা আেগ এমন িছেল না অরণ!
-েনা অি সবসময় মানষু েক য একই রকম থাকেত হেব তা তা নয়। সময় মানষু েক বদেল দয়। সা, এখােন অপরাধ িক?
-হাঁ সিতই তা এখােন কােনা অপরাধই নই!
-আিম আসেল তামােক আর সহ করেত পারিছনা অি। আই িথংক আমােদর িরেলশন কিিনউ করা িঠক না। সা….
-িজ অরণ আিম তামােক অেনক ভােলাবািস। তুিম যমন আেছা তমনই থােকা তারপরও িজ ছেড় যেয়া না িজ….
-িলেসন অি, আমার পে িরেলশন কিিনউ করা পিসবল না! কারণ আিম আর তামােক ভােলাবািস না। আই এম এেমিল
সির।
-মােন? িক বলেছা এসব? মাথা িঠক আেছ তামার?
-হাঁ… কারণ ভেব দখলাম তামার সােথ আমার যায় না। তাছাড়া কাথায় আমােদর ফািমিল আর কাথায়…..
– থােমা অরণ… িরেলশন করার আেগ মাথায় আেসিন এসব তামার?
-দেখা আিম মানিছ আমার ভুল িছল বাট আিম িসিরয়াসিল আর এই পইন িনেত পারেতিছনা।
-িজ এমন কেরা না িজ….আিম বাঁচেবা না তামায় ছাড়া অরণ িজ!!

সিদন অেনক অনেু রােধর পরও অরণ িফের আেসিন। খবু কঁেদিছেলা অি িক লাভ হয়িন!
বাসায় আসার পর সাজা িনেজর েম গেলা। মা অবশ িকছণ
ু ডাকেলন তােতও স পাা দয়িন।
িসা ফাইনাল, আজই প ৃিথবীর মায়া ছাড়েব। প ৃিথবীেত য ভােলাবাসার মত আর কউ নই। হঠাৎ মােয়র ডােক কনার
জগৎ থেক বর হেলা অি। িক মেন কের ভাবেলা শষবােরর মত মা-বাবার সােথ দখা করা উিচত তার। সই ভেব দরজা
খল
ু েতই মা বলেলা,
-দখ তা মা সটা তার পছ হেয়েছ িকনা?
-ম খবু হেয়েছ মা।
-সিদন মােকেট দখিছিল সটা বারবার।তখন আমার হােতও টাকা িছেলা না তাই িকছ ু জমােনা টাকা আর তার বাবার কাছ
থেক িকছ ু টাকা িনেয় বাজার করেত িগেয় িকেন আনলাম।
-তুিমও না মা িক য কেরা!
-িনেজর কােছ খবু খারাপ লােগ র মা। আজ সামথ তমন নই বেল িকছইু িকেন িদেত পািরনা।
এমন সময় অির বাবা বাসায় আসেলন। হােত মেন হে মােছর বাগ হেব।
বাগটা অির মােয়র হােত িদেয় বলেলন,
-মেয়টা সিদন বেলিছেলা িচংড়ী মাছ খােব। তাই ভাবলাম আজ বতন পেয়িছ ক’টা িচংড়ী িনেয় যাই মেয়র জন। মজা কের
রাা কেরা তা অির মা যমনটা অি পছ কের।
অি এসব দখেছ আর চােখর পািন ফলেছ। িকছ ু না বেলই িনেজর ঘের এেস বািলশ চেপ খবু কাা করেলা। িঠক এমন সময়
ছাট ভাইটা এেস িজেস করেলা,
-আপু িক হেয়েছ তার? শরীর খারাপ?
-না র ভাই এমিন। িকছ ু হয়িন আমার।
-িক হেয়েছ বলনা র আপ!ু ও বেু ঝিছ আিম তার বাগ থেক টাকা িনেয়িছলাম সজন? আা আিম কাল িটিফন না খেয়
টাকােলা তােক িদেয় িদেবা আপ।ু িজ আর কাঁিদস না িবাস কর আর এমন করেবা না।
অি আর সহ করেত পারেলা না! হাউমাউ কের কঁেদ উঠেলা। কাার শ েন বাবা-মা ছেট
ু এেলন অির েম। অি শ
কের তার মােক জিড়েয় ধরেলা।
ভাবেত লাগেলা, “ভােলাবাসা তা আমার ঘেরই আেছ, িনঃাথ ভােলাবাসা। আর আিম িকনা মরেত যািলাম এক তারেকর
জন? আিম মরেল তা ওর কােনা িত হেতা না। বরং আমার বাবা-মা ক পেতা। আিম না থাকেল তারা কােক এভােব
ভােলাবাসেতা।”
ােসর িনচ থেক কাগজটা িছঁেড় টুকেরা টুকেরা কের জানালা িদেয় ফেল িদেলা।
জাছনার আেলায় অকার ঘরটা আেলািকত হেয় গেলা, অুত স
ু র লাগেছ সবিকছ।ু
জীবন অেনক স
ু র মেন হে অির। কাগেজর টুকেরার সােথ পেু রােনা সবিকছ ু টুকেরা টুকেরা হেয় গেলা,  হেলা অির
জীবেনর নতুন অধায়।

