আিম তামােক ভালবািস তাহেল আমার সােথ এখন এত খারাপ ববহার কর কন? (পরী) িক বললা খারাপ ববহার কির? ভাল
না লাগেল কআপ কের ফল। (আিম) সির িকেসর সির।সব িকছেতই
ু তামার সির। িরেলশনই রাখবনা তামার সােথ। িজ
এমনটা কিরওনা। চপ
ু থােকা।

আিম তা তামার সােথ িরেলশন করেত চাইিন।তুিমই তা আমােক নানান কথা বেল তামার িত মায়া স ৃি করছ তাহেল এখন
তুিমই আমার সােথ এত খারাপ ববহার কন কর? বলিছনা চপ
ু থােকা এত পাচাল ভাােগনা। বাহ!! আেগ আমার সােথ একটু
কথা বলার জন কত িকছ ু করতা।আর এখন আমার কথাই নেত ইে কেরনা। ধরু ফান রাখলাম বাই। বেলই কলটা কেট
িদলাম।আর ব কের িদলাম। ধরু আর ভাােগনা ওের ,সহ হয়না। কন য এত পারা দয়..!! যাক শািেত একটা ঘমু
দওয়া যােব। সকােল ঘমু ভাঙার পর ফানটা অন করলাম।অবশ সারারাত চােজ বিসেয় রাখিছলাম। ফান অন করার সােথ
সােথই পািখর িকিচরিমিচর মত শ কের এেলা মেসজ আসল।দখলাম 51 টা মেসজ..!! সবলােতই সির আেছ। আর
এেককটা মেসজ যন এেককটা রচনা।আিম সারমেমর মত Its Ok বেল িরে করলাম।
দিখ সােথ সােথই ফান িদেছ।ফান িদেয়ই মেয়টা কাাকািট  করেছ। আা মা ঘমু থেক উঠলাম।এর মােঝই কউ
ফান িদেয় কাাকািট  করেল িক ভাল লােগ?? মজাজটা খবু খারাপ হেয় গল। তুিম এই নকািম করার জন ফান িদছ?
তুিম জােনা আিম আজ সারারাত ঘমু ায়িন। তা আিম িক তামােক িনেষধ করিছলাম? না িক তুিম রাগ কের ফান কেট
িদলা।আিম িকভােব ঘমু াই বল? জািননা সকােল না খেল খেয় িনয় রাখিছ খেয় িনয় মােন িক? বল য খেয় আেসা পের কথা
বলিছ। আজব তা..!! তামার কাছ থেক আমার কথা িশখেত হেব?? ধরু তামার সােথ আমার িরেলশন করাটাই ভুল
হেয়েছ,সবিকছেতই
ু তামার ভুল ধরেতই হেব। আা আা সির।আিম খেয় িনব।তুিমও খেয় িনয়। যা ইে হয় কইর বাই।
এই মেয়েতা খবু আজব।শািেত ঘমু ােত িদেবনা।আবার ঘমু থেক উঠেলও বকবক  করেব।কন য এইডার সােথ িরেলশন
করিছলাম।অন কউ হেল কেবই চেল যত সারািদন বু-বােবর সােথ মজা কেরই কািটেয় িদলাম।ও অেনকবার ফান িদিছল
িক িরিসভ কিরিন।বুরা যখন বলিছল িক র এত ফান িদেতেছ ক? তখন বলিছলাম আর বিলসনা একদম তজপাতা কের
িদেছ জীবনটােক,বেলই সবাই হা হা কের হেস উঠলাম। রাে বাসায় িফের িনেজই ফান িদলাম। হােলা। এই কাথায় িছলা
সারািদন? কাথায় িছলাম মােন !! জানেত পািরনা িক? জানেত পােরা ,িক যভােব বলছ মেনহয় আমােক সেহ কর। না না
সেহ না। তাহেল ফান িদলাম..িজাস করবা,কমন আিছ িক কির..তা না উা বলছ সারািদন কই িছলাম। আসেল িক জােনা
তুিম আমায় িবাস’ই করনা।রাে খেয় িনয়..ভাবিছ অেনণ কথা বলব তা না িদলা মনটােক খারাপ কের..তারাতাির ঘমু াই

পইড়।ভরাি।
হােলা হােলা শান িক বলবা বল? একটা কথা বিল তুিম রাগ করবা না তা? বল িক বলবা? আজ না একটা ছেল আমােক কল
িদিছল..আিম নাার িচিননা তাই িরিসভ করিছলাম…ছেলটা নািক আমায় পছ কের.পের আিম ফান কেট িদিছ..নাারও
াকিলে রেখ িদিছ িহিহিহিহ এত হাসার িক হল..!! ও এক ছেল পছ কের,আবার ফানও িদেছ কারেণ মন খিু শেত নেচ
উঠেছ তাইনা?? িছ: অন একটা ছেলর জন আমার কান খাজ িনলানা আজ। তামায় অেনকবার ফান িদিছলাম তা ধরু
ফানটাই কেট িদলাম। মেয়টােক ক িদেল মেু খ একটা রহসময় হািস ফেু ট উেঠ সবসময় ঝগড়ার সময় ওেকই দাষ দই।
আর ও এেত িনেজেক অপরাধী মেন কের। আর কখেনা আমার সােথ রাগ করেল ইেমােশানািল াক মইল কের িবিভ কথা
বিল। তখন উা িনেজই আমায় সির বেল।অথাৎ দাষ ওর থাকেলও ওেকই সির বলেত হেব,আমার দাষ থাকেলও ওেকই সির
বলেত হেব।
তা এভােবই চলিছল।সবসময় ওেক ঝািড়র উপর রাখতাম। অন কান রাগও ওর উপর েয়াগ করতাম।িক মেয়টা ম ৃ
হািসেতই সব মেন িনত।ইদািনং সময় নামক িজিনসটােক ওেক একদমই দয়া হয়না। হঠাৎ একিদন ও বলল ওর নািক িবেয়
িঠক হইেছ। এইটা েন আমার এ খিু শ লাগিছল।যা বেল বঝ
ু ােনা সব না ।বুেদর সােথ পািটও িদিছ। মেন হিল বাঁচলাম।
িক শষ দাষটাও ওেকই িদব। তাই আেরা িকছ ু ইেমােশানালী কথা বলেত থাকলাম। িক !! তুিম িবেয় কের িনবা। আমার িক
হেব..!! আসেল মেয়রা এমনই হয়, ভালভােস একজনেক আর িবেয় কের আেরকজনেক।তামােক এত ভালবাসার এই িতদান
িদলা আসেল সব মেয়রাই এক। আিম িক করব বঝ
ু েত পারিছনা..তুিম িজ িকছ ু কর।তুিম িজ তামার মা-বাবােক আমার
বাসায় পাঠাও উনারা িকছ ু একটা করেবন। আিম তামােক ছাড়া থাকেত পারবনা।
আিম িকছ ু জািননা আিম তামােক িবাস করিছলাম।তুিম শষপয আমার থেক চেল যা। িজ এমন কের বিলওনা। তা
কমন কের বলব!! কন য তামােক এত ভালবাসিছলাম!! িনেজর কােছই লা লাগেছ।কােক ভালবাসিছ আিম? একটা
াথপর ক? (মেয়টা কাদেছ) আর আিম তা মেন মেন হাসিছ। এভােবই আেরা কেয়কিদন চেল গল। আজ মেয়টার
িবেয়।ওর িবেয় হওয়ােত আিমই মেনহয় সবেচেয় খিু শ হেয়িছ। িবকাল 5টার িদেক একটা ফান আসল িরিসভ করার পর। খবু
ইে িছল।তামােক িনেয় বাকীটা জীবন কািটেয় িদব।িক তা আর হলনা। আা তুিম িক একটা সিত কথা বলবা? তুিম িক
আমায় সিতই ভালবাসিছলা হাঁ ( জািননা এটা সত নািক িমথা) তুিম িজ িঠকমত খাওয়া-দাওয়া কিরও।
আিম তা তামার আর খাজ িনেত পারবনা। রাত কের বাসায় িফরনা কমন? খবু তা বলতা আিম তামােক পারা দই। আজ
থেক আর িদবনা িজ ভাল থেকা। িনেজর য িনয় তামােক িচরতের ম
ু কের িদলাম বরপ চেল আসেছ। আর কথা বলেত
পারবনা।তুিম আমায় িকছ ু বলবানা? হাঁ ভাল থেকা আর িকছ ু বলার আেগই দখলাম মেয়টা ফান কেট িদেছ। এই থম ওর
জন বেু কর মােঝ িচনিচন বাথা অনভ
ু ব হিল। তারপরও মনেক শানা িদিলাম।যাক ভালই হল হাফ ছেড় বাঁচলাম। আজ
রাে আর বাইের গলাম না। মেনর অজােই ফানটা ব কের চােজ িদেয় ঘিু মেয় পড়লাম। সকােল ঘমু ভাঙার পর যখন ফান
অন করলাম..আজ আর পািখর িকিচরিমিচর শের মত কান মেসজ আসলনা। তখন খবু রাগ হল।ভাবলাম ওেক ফান িদেয়
কেয়কটা ঝািড় দই।পরেণই মেন হল ও তা আর নই।মেসজ িদেব ক? আিমই বা কােক ঝািড় িদব !! কমন যন অুত
এক শূনতা অনভ
ু ব করেত লাগলাম।মনটা ডুকের কেদ উঠল।
যখন দাত াশ কের মখু ধইু েত গলাম।দখলাম চাখ েলা কমন িভেজ যাে শ হেয় বাইের বর হলাম। সারাটািদন
কানভােব কাটাইলাম।আজ সারািদন একবারও ওর ফান কেট িদেত হয়িন।কারণ ফানই তা আেসিন।কাটব িকভােব!! বাসায়
িফের কন জািন ওেক আেরা বিশ িমস করেত লাগলাম। না আজ কান মেসজ/ফান আেসিন। অেনক কে ঘমু াইলাম।

পরিদন সকােলও সইম ঘটনা ঘটল। আজ ওেক আেরা বিশ িমস করেত লাগলাম। সময় যতই যাে ততই ওর কথা তত বিশ
মেন হেত লাগল। একটা সময় ঘেরর দড়জা ব কের পাগেলর মত কাদেত লাগলাম। আমার মন ধু বলিছল ” এর জন তুই’ই
দািয় যখন ভালবাসা পেয়িছিল।তখন তা সটা অবেহলা কেরিছিল আজ তেব কন কাা করেতিছস!!”
িঠকই তা থেম আিমই ওর িপেছ িপেছ কত ঘরু তাম। ও আমােক পাাই িদতনা।কত িক বেল ওের রািজ করাইিছ কখেনা ক
িদবনা তামায়/সারাজীবন ভালেবেস যাব/আিম সব ছেলেদর মত না/ কখেনাই তামার চােখ পািন আসেত িদবনা/ খবু
ভালবাসব তামায় এরকম কত িক বলতাম আর ভালবাসা পাওয়ার পর কতই না অবেহলা কেরিছ। ও আেগ আমােক ায়ই
বলত। ” ভালবাসা হািরেয় গেলই বঝ
ু া যায় তা িক িছল” িক তখন কথাটার মােন বঝ
ু তাম না।এখন বিল যিদ একটাবারও
বঝ
ু েত পারতাম ভালবাসা হারােনার পর আমার এত ক হেব তাহেল কখেনাই তা হািরেয় যেত িদতাম না।
এখন মােঝ মােঝ খবু কাা কের বলেত ইে কের একবার িফের আয় িজ কখেনাই ক িদবনা তােক তুই রাগেল যভােবই
পাির রাগ ভাঙাব। কান িমেথ বলবনা। খবু ভালবাসব তােক কখেনাই আর অবেহলা করবনা। িজ িফের আয় তার সােথ য
খবু মন খেু ল কথা বলেত ইে কের। এরকম অেনক না বলা কথাই রেয়েছ ওর জন।িক ও আর িফের আসেবনা। আমার এত
িকছরু জন তা আিমই দািয়।
ভালবাসার জন একসময় সবাই পাগল থািক িক যখন আমরা সিতকােরর ভালবাসা পেয় যাই,তখন সটােক আর মূল দইনা
অবেহলায়ই তা হািরেয় ফিল।হারােনার পরই বঝ
ু া যা তা িক িছল কতটা কের ভেব দখনু তা আপিন চাইেলই বািড়,গািড় সব
করেত পারেবন।টাকার জন,েপর জন অেনেকই আপনােক ভালবাসেব।িক সিতকােরর ভালবাসা পােবন িক? না পােবন
না..তাই কউ যিদ সিতকােরর ভালবাসা পেয় থাকুন িজ তা হািরেয় যেত িদেয়ন না। এখন হয়েতা তা আপনার কােছ িবর
লাগেত পাের িক যখন সটা হািরেয় যােব বঝ
ু েত পারেবন িক হািরেয়েছন জীবন থেক। একসময় খবু কাদেবন।িক আর িফের
পােবন না তাই ভালবাসােক হািরেয় যেত না িদেয় ভালেবেস ভালবাসােক ধের।

