ধুিলমাখা েবঞ্চিট মুেছ প্িরয়
মানুষিটর জন্য অেপক্ষা – Sad Love
Story
ধুিলমাখা বচিট মুেছ িরয় মানুষিটর জয অেপষা
পােকর সই পরু েনা বিটেত িতিদেনর মেতা ছেলিট আজও বেস আেছ,,, বসার আেগ ছেলটােক দখেত পলাম,থেম
বিট সােটর হাতা িদেয় মেু ছ িনেলা,,,,
িক অবাক বাপার হে সই মছু া জায়গাটায় ছেলিট বসেলা না,,, বসেলা তার একটু পােশ,,,, আিম দূর থেক সব দেখ
যাি,, ভাবলাম,হয়েতা িয় মানষু িটর জন জায়গাটা মেু ছ রেখেছ,,,,
একটু পের অেঝার ধারায় ব ৃি পড়েত লাগেলা,,, সবাই একটা সফ জায়গায় িগেয় দাড়ালাম ধু একিট মা ছেল ছাড়া,,,
হা,সই ছেলিট,,, দখেত পলাম হােত আজ একটা গালাপ ফলু এেনেছ,,, আিম মেন মেন ভাবলাম,”ছেলটা পাগল নািক!!”
পাকিট য দখানা কের তার কােছ িজেস করলাম,”আা চাচা উিন িক পাগল!!”
–হা,পাগল,,,অেপার পাগল, –মােন!!িঠক বঝ
ু লাম না,,, –তাহেল শােনা, ায় ই বছর আেগর কািহনী, ছেলিটেক দখতাম
িতিদন এই পােক একটা স
ু ির মেয়েক িনেয় িঠক ওই বিটেত বেস থাকেত,,,
তা, একিদন সখান িদেয় যাওয়ার পেথ ছেলিট আমােক ডেক বলেলা,”চাচা,আপিন িক আমােদর জন একটু দায়া
করেবন,,,,!!” –িঠক বঝ
ু লাম না,,, –আসেল চাচা,আজ আমরা পািলেয় িবেয় কেরিছ,,,
আর আমােদর পিরবার থেক আমােদর মেন নয়িন,,,তাই তােদর দায়াও পাইিন,,,,করেবন আমােদর জন একটু দায়া??
ছেলটার কথােলা েন চােখ পািন চেল আসেলা, কউ যােক কানিদনও পাা দয়িন,,অেনক সময় যােক অেনেক িনচু নজের
দেখ,সই লাকিটর কােছ ছেলিট দায়া চাে!!!” –িক চাচা,িকছ ু ভাবেছন?? –হা,,,ভাবিছ,,,”প ৃিথবীেত আমার মেতা একটা
মানেু ষরও দায়ার দাম আেছ!!” –হা চাচা,,,িদেবন আপনার ওই দািম দায়া?? –হা,অবশই,,, এরপর আিম তােদর দায়া
করলাম আর আা-র কােছ তােদর জন দায়া চাইলাম,,,,
তারপর, আিম তােদর িজেস করলাম,”আা বাবা,তামরা থােকা কই??” –চাচা,আপাতত এই পােকই আিছ,,(ছেল) –িঠক

বঝ
ু লাম না,,, –হা,চাচা,,,পাকিট আমােদর অেনক ভােলা লােগ,,,,তাই তা িতিদন আিস,,, –মজা কেরা নােতা,,,, থাকেব
কাথায়?? –আসেল, আমরা একটা বাসা ভাড়া কেরিছ,,,সখােনই থাকেবা,,, –ওও,,, এরপর আিম সখান থেক চেল গলাম,,,
এভােবই চলিছেলা তােদর জীবন,, তারা িতিদন’ই এই পাক এ আসেতা,,,, সবসময় হািস-খিু সেত মেত থাকেতা ,,,, এভােব
কেট গেলা ায় দড় বছর,,,,
িক, কান একিদন ছেলটােক দখেত পলাম একা আসেছ,,, তা আিম তার কােছ িগেয় িজেস করলাম,”িক বাবা,আজ
মামিন আেস নাই??” –না,,,, –কন!!অিভমান কেরেছ বিু ঝ!! –হা,অেনক অিভমান কেরেছ,,,য অিভমান আর কানিদনও
ভাঙােত পারেবা না,,,, এই বেলই ছেলিট কঁেদ িদেলা,,, আিম িজেস করলাম,”কাঁদেছা কন!!িক হইেছ কও তা,,,,!!”
–চাচা,ও আর নই,,, –িক!!কন িক হইেছ?? –আিম আর ও, এই পাক থেক বর হেয় বািড়র উেেশ হাটিছলাম,,,এমন সময়
ওর মাথায় চ বথা  হয়,,,যার ফেল ও ওখােনই অান হেয় যায়,,,,, এরপর হাসপাতােল িনেল জানেত পাির,ওর ন
িটউমার হইেছ,,,, আিম থেম ভেবিছলাম, ডাার হয়েতা ভুলভাল বকেছ,,,,তাই এর থেকও আেরাও বড় ডাার
দখাই,,,,িক তারাও এই একই কথা বেল,,,,
তারা বেল, ও নািক বড়েজার আর ১বছর বাঁচেব,,,, মেয়টা আমােক বেলিছেলা,”আিম যতিদন বঁেচ থািক তুিম আমােক িতিদন
এই পােক িনেয় আসেব,,,আর আমরা এই বিটেতই বসেবা,,,,কারণ, এখােন তামার সােথ বেস থাকেল আিম অেনক শাি
পাই,,,,
” এরপর ায় ১বছর ৪মাস ২২িদন পর, মেয়িট আর নই,,,, চেল গেছ না ফরার দেশ,,,,চেল গেছ,িয় পাকিটর িয়
বিট ছের,,,,,,, ছেলিট আবােরা আমােক জিরেয় ধের   কের কঁেদ িদেলা,, ছেলিটেক সিদন শানা িদেত পািরিন,,, িক
বেল শানা দেবা!!! : কথােলা বলেত বলেত চাচা হঠাৎ কঁেদ িদেলন,,,,আর আমার চাখও ঝাপসা হেয় এেসেছ,,,,, চাচা
বলেলন,”জােনা, ছেলিটর হােত আজ গালাপ ফলু কন!!!” “ছেলিটর হােত গালাপ ফলু টা এই জন,আজ তােদর ৩য়
িববাহবািষকী ”
: ছেলটা আজও ওই বিটেত বেস মেয়টার জন অেপা কের,,,,, এভােবই হয়েতা সারাজীবন ছেলিটর জীবেন িববাহবািষকী
আসেব,,,,িক, পালন করার জন সােথ থাকা িয় মানষু িট আর আসেব না,,,,, : এর’ই মেধ ব ৃি কেম গেলা,,,, ছেলিটেক
আর একবার একনজর দেখ চেল গলাম,,,,
আর অেপা করেত লাগলাম আগামী কােলর জন,,,, কারণ , আিম জািন,ছেলটা কালও আসেব,,,,আর একই িনয়েম ওই
ধিু লমাখা বিট মেু ছ িয় মানষু িটর জন অেপায় থাকেব,,,,,

