মা, পিততা পী থেক বেরালাম। আজেক কেনা জািন, অেনক ভাাগেছ। তাই খিু শ খিু শ মেনই গট টা পার হি আর ওমিন
িনিধ সামেন চেল এেলা…
িনিধেক সামেন দেখ আিম যতটা না অবাক হেয়িছ তার চেয় বিশ খিু শ হেয়িছ
। অবাক না হউয়ার কারন, মেয়টার মেন যখন কান সেহ জাগেব, যাই হেয় যাকনা কেনা, আেগ সেহর কারন টা খজ
ু েব
তার সােথ সমাধান টাও খেু জ নই।
আর তাছাড়া আিমেতা চাইিছলাম, ও জানেত পাক এটা। তেব আেরা আেগই চাইিছলাম এই িদন টা আসক
ু । যাক অবেশেষ
িদনটােক পলাম।
হািস মখু টা িনেয়ই গলাম িনিধর সামেন,
—িনিধয এখােন, তুিম?? কখন আসিছলা?? িক কারেন আসিছলা??(জয়)
—িনিধ সামেন হাত বাড়ােয়, আমােক চপ
ু করেত বলেলা। তারপর িকছ ু না বেলই চাখ মছু েত মছু েত চেল গেলা।
ওর চােখর পািন আিম একসময় সহ করেত পারতাম না আর এখন??
গত কেয়কিদন আেগঃ
—িনলা ভািব আমােক বলেলা, তুিম নািক কাথাই যাও আজ কেয়কিদন ধের?? উিন তামােক ওই গিল িদেয় িতিদন যাইেত
দেখ(িনিধ)
–খাওয়ার খেত খেত,কাথাই যােবা অিফস ছাড়া??(জয়)
িনিধ চপ
ু কের আেছ।
মেয়টােক যতটা চপ
ু চাপ ভােবর ভাবেছন, তমন টা িক ও না।
উাস, আন, ুিম, হািস থাকেতা যই মেয়টার মেু খ সব সময়। সই মেয়টার মােঝই আজ কেয়ক িদন হেলা এেলার
কানটাই দখা যায় না।
জেয়র ভতরটােত ক হেতা। কারন িনিধর এই পিরবতেনর জন দায় টা পেু রা ওর ই । যা িনিধ িনেজও জােন না।
পেরর িদনঃ
—সাাদ ভাইয়া বলেলা, তুিম নািক আজ অেনক আেগই অিফস থেক বাসায় িফরেছা। বাসায় িফরেল আিম িক অ য
তামায় দখেত পায় িন??(িনিধ)
—আ, আ’ম, িকছ ু খেু জ পািলাম না, িক বলেবা??আমতা আমতা করিছলাম। হঠাত বেল িদলাম, তামিসয়া ভািবর বাসায়
গিছলাম বঝ
ু লা, আের বেলা না, বাসায় আসিছলাম, হঠাত রাােতই ওনার সােথ দখা। এত কের বললাম য ভািব অনিদন
যােবা, আজ আমার িমিপির আমার জন ওেয়ট করেছ। িক ক শােন কার কথা? নেলাই না।

—িনিধ আেগর মেতাই চপ
ু কের রইেলা। মেন হে সব িকছইু মেন িনে।
আিমও হাপ ছেড় বাঁচিছ।
িদনটা িছেলা ওর বাথেডর আেগর িদন ব ৃহিতবারঃ
ইাকৃতভােবই রাত ১ টা অবিধ থেক এেসিছ বািহের। বাসায় ঘেু ম ঢুেল পড়িছ এমন অিভনয় করেত করেতই ঢুকলাম। ম টা
খেু ল িদেলা িনিধ। মেয়টােক আজ এতটা স
ু র লাগেছ িক একটা কারেন জেয়র খারাপ লাগেলা, কারন িনিধর চােখেত পািন
চকচক করেছ।
—সির বাবটু া, আজ একটু দির হেয় গেলা। আসেল অিফেস িকছ ু কা’
িনিধ আর িকছ ু বলেত িদেলা না।
—খাবার রাখা আেছ টিবেক, খেয় নাও। আমার ঘমু পাে বেলই চেল গেলা।
িতটা িদন মেয়টােক আিম িঠক যতটা ক িদি মেয়টার চেয় ৫ ন ক আিম িনেজ পাি, িক এটা ছাড়া আমার িকছ ু
করােরা িছেলা না।
অন কান মেয় হেল এতিদন হইেতা আমােক, ল
ু া, বদমােয়শ, বেল চেল যত িডেভাস িদেয়।
িক আিমেতা এইটাই চাই ওর কাছ থেক। কেনা আমােক ও ঘ ৃনা করেছ না?? আর িক করেল ও আমােক ঘ ৃনা করেব??
শািররীক আঘাত করেল?? যটা আিম কখেনা পারেবা না করেত।
গলা িদেয় ভাত নামিছেলা না, চাখ থেক পািন পড়েছ ভােতর উপর টপটপ কের। মেয়টােক আিম আর এভােব ক িদেত
পারেবা না। এবার এমন িকছ ু আমােক করেত হেব যােত ও আমােক ঘ ৃনার সােথ িডেভাস টাও দয়।
ওইিদন রােই ায় ৩ টার িদেক ঘমু ভংেগ দিখ পােশ িনিধ নই। তাড়াতািড় কের উেঠ পির। িতটা ম খিু জ িক কাথাও
না পেয়, ছােদেত পা িদেতই থমেক যায়,
িনিধর সামেন একটা কক রাখা, যােত অেনকেলা মামবািত জালােনা। আর িনিধ একাই একাই একবার আমার হেয় আর
একবার ওর হেয় কথা বলেছ, কথােলার মেধ একটা কথা খবু লেগেছ,
কথাটা এমন,
িনিধ িনেজেকই আিম িহেসেব বলেছ,
জয়, আমােক তামার এখন আর ভােলা লােগ না তাই না?? তামার বংেশর বািত আমায় িদেয় লেব না জন আমার সােথ
এমন করেছা?? তুিম িতটা িদন আমায় িমথা বেলেছা, আিম পের সই সবিকছরু সততা জেনিছ। জােনা জয়, খবু ক লােগ,
বেু কর বা পাশ দিখেয়, এইখানটােত। েনিছলাম ভােলাবাসাটা পিরিিতর কােছ হার মেন যায়। আমার মেন হে কথাটা
সত। িক আিম সটা হেত িদেবা না। তুিম যতই আমায় িমথা বেলা না কেনা, আিম কখেনা তামায় ছাড়েত পারেবা না।
আমার ভােলাবাসা এতটা ঠনু েকা না।
ছােদর িসিড়টার কাছ থেক কথােলা যখন জয় নিছেলা মেন হিেলা কােছ িগেয় বেল দয়, আিমও তােক ছাড়েত পারেবা
নাের পাগিল, এক পা আগাইও িছেলা, িক পরমহু েত
ূ ই আবার িপিছেয় আেস। দয়ােলর উপর িনেজর হাত টােক শ কের বাির
দয়। কেনা এমন টা হেলা ওর সােথ??
পিততা পীর কােছ থেকই জয় ভাবিছেলা কথােলা। আজ সই সময় এেসেছ, যটা এতিদেন আিম চেয় এেসিছ। এই
ধারনাটা আমায় আমার বু রােসল িদিছেলা।
ওেক যখন বিল অিফেসঃ
–আা দ, একটা মেয় যিদ জানেত পাের, তার ামী ওই িনিষ পীেত যাওয়া আসা কের, তখন মেয়টা িক করেব
র??(জয়)
রােসল হা হেয় গিছেলা কথাটা েন, ওর চােখর চশমা টা িঠক কের িদেয়, মখু টা ব কের, উর জানেত চাইিছ(জয়)

–*তুই,এটা জানেত চাইিছস কন??(রােসল)
–এমিন, বলনা।(জয়)
–সােথ সােথ িডেভাস িদেব, আর তার থেকও বড় কথা মেয়টা ছেলটােক সারাজীবন ঘ ৃনা করেব।(রােসল)
–এইটাই ত আিম চাই…(অুট ের বলেলা জয়)
–িক,িক চাস তুই??(রােসল)
–ক,কই িকছ ু নােতা(জয়)
–িক যেনা বলিল তুই?(রােসল)
–কােজ মেনােযাগ দ,নইেল বস বর কের িদেব।(জয়)
ওইিদেনই জীবেনর ১ম পা বািড়েয়িছলাম এই না পীেত, আিম চেয়িছলাম ধু কেয়কটা িমিনট ভতের এমিন দাঁিড়েয় থাকেবা
তারপর বেরােয় আসেবা। যােত সবাই মেন কের, আিম এই নােমা সখু টা িনেত এেসিছ। এর জন ওখানকার পিরচালক
নািজয়া বগম ক আিম িতিদন টাকাও িদেত চেয়িছলাম। িক আমার কথা না েনই আমােক জার কের একটা েম ঢুকায়
দয়।
যই েমেত ঢুকাইয়া িদেলা সই েমর মেয়টা বলেল ভুল হেব, বয়েস উিন আমার বড় আপরু মেতা হেব।
১ম কথাই আমার িছেলা, মা কেরন আমায় আপ।ু আিম তমন টা যা যমন টা আপনারা ভাবেছন।(জয়).
মিহলাটা জেয়র কােছ এেস, নাম িক তামার??
—জয়। িবাস কেরন আিম তমন না,
–এখােন ত প
ু ষ মানষু আেস সখু িনেত, তুিম তাইেল এইটা বলেছা কেনা??
—সব বেল দয় ওনােক। জািন না কেনা বেল ফিল কথােলা। হইেতা ওখান থেক িনেজেক িঠক রেখই বাসায় ফরার জন।
—ওনার িদেক তাকােতই দিখ ওনার চােখেত পািন। আের, আপিন কাদেছন কেনা??(জয়)
–এতটা ভােলাবাসা কউ কাউেক বাসেত পাের ভাই
—জয় অবাক হেয় যায়, ওনার মেু খেত ভাই ডাক েন।
–আপ, আপিন, আমােক, ভা, ভাই??(জয়)
–তুই আমােক আপু ডাকেল আিম পারেবা না কন??
–জেয়র চােখর কােন পািন জমেলা।
ওইিদেনর পর থেক জয় একবার হেলও ওই িনিষ পীেত ২ই টা কারেন যেতা, এক, িনেজর ভােলাবাসার মানষু টােক দূের
সড়ােনার জন, আর ২ই, বড় আপরু (তািরনা) ভােলাবাসা িনেত।
যাক আজ আিম সফল, হেস িদলাম জাের কের, তেব হািসটার চেয় কাাটার শই বিশ হেলা।
সারািদন বাসায় যায় িন। মখু টাই দখােত ইা করেছ না আমার। কমন কের যােবা আিম িনিধর সামেন??
হঠাত মেন মেন বেল উঠলাম, আের এইটাই ত আিম চাইিছলাম। তাইেল এমন িফল করিছ কেনা??
সম ভাবনােক মািট চাপা িদেয় সার সময় বাসায় পৗেছালাম। ম িনিধ খেু ল িদেলা। মেয়টা অেনক সঁেজেছ দখিছ।
হািসমখু িনেয় আমার হাত ধের ভতের িনেয় গেলা। তারপর আমার শাট টা খেু ল জাের ধাা িদেয় বেড উপর ফেল িদেলা,
–এটা িক করেছা িনিধ?/(জয়)
–িনিধ আমার ঠাঁেটর উপর আংল িদেয়, চপ
ু । একদম কথা বলবা না।
আিম আর িকছ ু বিল িন।
কারন মেয়টােক আিম অেনকিদন পের এভােব পেয়িছ।
শষ রাের িদেক,

িনিধ আমার বেু কর উপর েয় আেছ, হঠাত বেল উঠেলা,
–আমার িফ টা??(িনিধ)
জয় অবাক হেয়, িনিধর মখু টা ২ হাত িদেয় িনেজর িদেক কের, িফ মােন??(জয়)
–ওমা, রাে য আপনােক সখু িদলাম তার িফ আমার লাগেব না??(িনিধ)
–জয় ঠাস কের একটা চড় বিসেয় দয় িনিধর গােল।
–তুিম এমন কথা ভাবেল কমেন??(জয়)
–িনিধ জাের জাের হেস, কেনা সার, আিম িক ওই পিততােদর মেতা সখু িদেত বথ জন আমােক আপিন িফ না িদেয় চড়
িদেলন??(িনিধ)
২বােরর মেতা থাড় পড়েলা িনিধ গােল, এবার ঠাঁট কেট িগেয়েছ।
জয় িনিধর ২ হাত শ কের ধের, পাগল হেয়েছা তুিম??(জয়)
িনিধ জেয়র থেক হাত টা ছািড়েয় িনেয়, কেনা পাগল হেবা কেনা?? এবার িচৎকার কের,
তুিম আেগ আমােক বলেত পারতা য িনিধ তামার কাছ থেক আিম মিু  চাই। তামােক আমার ভাােগ না। সিতই ত।
আমায় এখন তামার ভােলা লাগেব কন। আিমেতা তামায় সােনর মখু থেক বাবা ডােকর সখু কানিদেনা িদেত পারেবা না,
ধু ধু আমায় কেনা ভােলাবাসবা বেলা।(িনিধ)
িনিধ চপ
ু কেরা(জয়)
িনিধ বেলই চেলেছ, জয়, তুিম আমায় আেগ বলেত পারতা, তাইেল ওখােন যাওয়ার সেু যাগ তামায় িদতাম না িঠিক িক ২য়
কাউেক তামার জীবেন আসার সেু যাগ কের িদতাম(িনিধ)
জয় এবার িনিধেক ধাা িদেয় ফেল দয়।
িনিধ আবার হাসেত থােক, তারপর কাা কের দয়, আর জাের জাের বেল,
আের তুিম আমায় আেগই বলেত পারতা, আিম তামােক ২য় কাউেক তামার জীবেন আনতাম তারপর িনেজই সেড় যতাম।
কেনা তামার জন আমায় নেত হই, য আিম তামায় সখু িদেত পািরিন জন তুিম ওই পীেত গেছা।
জয় এবার িনিধেক ধের, ক বলেছ তামায় এই কথা??(জয়)
ভুল িকছ ু হইেতা বেলিন স তাই না??(িনিধ)
চপ
ু কেরা িনিধ িজ(জয়)
তুিম কালেকই ম
ু হেয় যাবা আমার থেক। িচা কেরা না, ভােলােবেসিছ তামায় মােন এইনা, তামার সেু খর কাল হেয়
দাড়ােবা আিম।(িনিধ)
জয় িনিধেক ছেড় িদেয়, পছেন সেড় এেলা।
আমায় মা কেরা জয়, তামায় এতিদন অেনক পারায় রেখিছলাম জন।(িনিধ)
জয় রােই বেরােয় আেস ম থেক। শষরাত টুকু আর বাসায় িফেরিন।
পেররিদন ২ জন একসােথ িগেয়ই, উিকেলর সােথ কথা বেল, উিকল বেল য আপনােদর কেয়কটা পপার সাইন করেত হেব
তেব কেয়কমাস পর পর। আজ সেলার মেধ একটা করেত হেব।
িনিধ অেনকটা সহজভােবই সাইন টা কের িদেলও জয় সাইন টা করেত পারিছেলা না। হাত কাপিছেলা ওর, তখন িনিধ িনেজ
জেয়র হাত ধের সাইন টা কের নয়। জয় ধু তািকেয় িছেলা িনিধর িদেক।
আজ ১ মাস হেলা, িনিধ আর জয় অেনকটা দূের অবান করেছ। অথাৎ িনিধ ওর বাবার বাসায়।
এর মােঝ িনিধ একবােরা জেয়র খাঁজ নয়িন। িক তারমােন এই না ও জয়েক ভুেল িগেছ। িতটা িদন সায় বলকুিনেত
িগেয় দাঁড়ায় থােক ধু একটা মানেু ষর অেপায়। যইভােব িবেয়র আেগ জয় আসেতা িনিধেক একটা নজর দখার জন। িক

নাহ, িনিধর মেনর আসা মেনেতই ফরু ােয় যায়।
২য় সাইন দউয়ার একিদন আেগর কথা, তুিলটা এেস বেল, িনধু আপু ক যেনা এেসেছ তামার সােথ দখা করেত।
িনিধ জয় এেসেছ ভেব ছেট
ু চেল আেস। িক নাহ, একটা মিহলা এেসেছ, যােক িনিধ িচেন না।
তািরনা এখন বেস আেছ িনিধর ঘের, এক এক কের সবিকছ ু খেু ল বেল িনিধেক, িনিধর চাখ থেক পািন পড়েত থােক। ও কত
বড় ভুল কেরেছ, জাের কাা কের দয় িনিধ।
আজ ায় ২৯ টা িদন িনিধেক ছেড় আেছ জয়। জয় বঁেচ আেছ নািক মের গেছ বাঝায় যাে না। বেডর উপর একটা া
শরীর পেড় আেছ। মেন হে অেনকটা পথ পািড় িদেয় মানষু টা া হেয় আেছ।
জেয়র শরীর টা আজ কেয়কটা িদন ই খারাপ যািেলা। অিফেসও যাই না। বাসা থেকও বেরাই না।
আজ হঠাত হাসপাতােল ডাােরর বলা কথাটা মেন পের গেলা।
িনিধর অেনক শখ একটা মেয় বাবরু আু হউয়ার। শখটা আমােরা কম িছেলা না। িক ২,৩ বছেরর মাথােতও যখন কান
বাার মখু দখার িফিলংস িনিধ পািেলা না, তখন আমােক বেল, ওেক ডাােরর কােছ িনেয় যেত, ডাােরর কােছ িনেল,
ডাার পরীার পের িরেপাট দয়, িনিধ কানিদনও মা হেত পারেব না। িরেপাট টা িনিধ িনেজই দেখিছেলা আর যার জন ওর
মেু খর হািসও ওইিদেনর পর থেক মিলন হেয় যায়।
আমার িনেজর কমন যেনা া হিেলা না, তাই ২য় বার আিম আবার ওেক পরীা করায়, ডাারেক িরেপাট টা িদেত বলেল
ডাার বেল সব িঠক আেছ। আিম অেনক খিু শ হেয়িছলাম। িক ডাার বলেলা আপনার ওয়াইেফর যখন কান েম নই
তারমােন আপনা…
জেয়র মেু খর হািস মিলন হেয় যায়।
হা, ডাােরর কথা িঠক িছেলা। পরীার পের দখা যায়, জেয়র িরেপাট নেগিটভ িছেলা।
িতটা িদন জেয়র িডেশেন কেটেছ। িনিধেক ও িনেজর থেকও বিশ ভােলা বেসেছ, তাই ওর নারী বা মাত ৃ িনেয় ভিবষত
কউ আংল তুলক
ু এটা জয় কখেনাই চাইেতা না জন এতিকছরু আেয়াজন কেরিছেলা।
জেয়র চাখ বেয় জল গিড়েয় পড়েছ, িনিধ আিম তামােক অেনক ভােলাবািস। িমিপিরটা আমার, আমায় মা কের িদেয়া।
হঠাত েমর দরজাটা খেু ল গেলা, সামান আেলােত দখা গেলা িনিধর মখু ।
জয় ভাবেলা এটাও হইেতা কনা, কারন আজ কেয়কটা িদন ই ও ধু িনিধেক দখেত পারেছ, হািসমেু খ, ুিম করেত। িক
এিক আজ কনার মানষু টার চােখ জল কেনা??(জয়)..
তেব িক িনিধ িফের এেসেছ??(জয়)
িনিধ বেডর কােছ আসেতই যেনা জয় শি িফের পায়, িনিধর মখু টা ২ হাত িদেয় ছেয়,
ু কনার মেতা আবার হািরেয় যাবা
নােতা পাগলী??(জয়)
–িনিধ জয়েক জিড়েয় ধের, কানিদেনা না। এতটা সাথপর ভেবিছেল আমায় তুিম জয়??(িনিধ)
–জয় িনিধর হাতটা শ কের ধের, ভােলাবািস য তামায় পাগলী। তামার ভিবষত আিম কমেন ন করেবা বেলা(জয়)
–একদম চপ
ু । ওহ তারমােন আমার িরেপাট টােত যিদ েম থাকেতা তুিম আমায় ছেড় যেত??(িনিধ অসহায় দ ৃিেত
তািকেয়)
–জয় িনিধর মেু খ ত আংল িদেয়, কানিদনও না। তামায় আেরা শ কের আগেল রাখতাম র পাগলী(জয়)
–তাইেল আমার ে কেনা এর উোটা হেব জয়??(িনিধ)
–সির র পাগিল, বেলই িনিধেক কােছ টেন নয় জয়।
–এই বেু কেতই আিম সারাজীবন থাকেত চাই জয়, আমায় েড় ঠেল িদেয়া না িজ।(িনিধ)

–কখেনা না পাগলী, কানিদেনা না।
জেয়র ঘার যেনা কাটেছই না, িনিধেক শ কের জিড়েয় ধের। যা িকছ ু হেয় যাকনা কেনা, ও িনিধেক আর এক মু েতর জনও
চােখর আড়াল হেত িদেব না।

