িনঝুম আর তািনয়া কেলজ শেষ বাসায়
িফরেছ।শমিরতা হাসপাতােলর সামেন
আসেতই তািনয়া বেল উ
>িকের তার িহেরা কই???(তািনয়া)
>একটু পেরই দখিব ফলু িনয়া বর হইব কান
থেক জািন।(িনঝুম)
>তুই িসউর য ও আসবই???
>অবশই।গত ইমােসর বার আর কেলজ
ব ছাড়া এমন কানিদন নাই য ফলু আেন
নাই।
>ছেলটােক আর কত ঘরু াইিব????(অনেু রােধর
সেু র)
>আহাের আমার বাবীেগা। উনার জন
আপেনর বক
ু ফেট যায় মেন হয়???এত ফাটেল
িনেজই মারনা লাইন।
>আমার িপছেন ঘরু েল এতিদেন একমােসর
িরেলশন হইয়াও যাইত।
>তার িক মেন হয় ছেলটা আসেলই ভাল???
>ভাল মােন সইরাম ভাল।হা বইলা দ।
িজ
>আা। আজ ওর পরীা িনমু দিখ িক হয়।
>কমন পরীা? ??
>দখেত থাক।
.
.
হটাৎ টটাইল মােঠর িভতর থেক 

বর হয় হােত ফলু িনেয়।সাজা িনঝুেমর
সামেন চেল আেস।
.
.
>এই নাও।()
>িনেবানা।(িনঝুম)
>কন??
>আমার ইা।
>ওই মধরু মা।িজ উনাের বেলানা ফলু টা
িনেত।(তািনয়ােক  মধরু মা বেল
ডােক)
>িনয়া ন িনঝুম।(তািনয়া)
.
.
িনঝুম ফলু টা র কাছ থেক িনয়া ফেল
দয়।
.
.
>এই জায়গা থেক সরেল খবর আেছ।আমার
িপছ ু িপছ ু আসবানা।(িনঝুম)
>িক বেলা এইসব???()
>িঠক বলিছ।বাই বাই। টাটা ড বাই
>……..
.
.
িনঝুম আর তািনয়া চেল যায়। ফলু টােক
উিঠেয় হােত নয়।তারপর সখােনই বেস
থােক।পেররিদন সকােল িনঝুম কেলেজ
যাবার সময় েক িঠক ওই জায়গােতই
বেস থাকেত দেখ।মাথা িনচু কের।
র কােছ যায় িনঝুম।
.
.
>ওই মাথা উঠাও ।আজ এত তাড়াতািড়???
(িনঝুম)
>………
>ওই িক হইল কথা বেলানা কন????

.
.
িনঝুম র শরীের হাত িদেতই 
নেড়চেড় উেঠ।
িনঝুম দখল য র চাখ লাল।বজ
ু েত
বািক রইেলানা য রােত ঘমু ায়নাই।
.
.
>রােত কই িছলা????(িনঝুম)
>এইখােন।(িনচু ের)
>মােন???গতকাল িবকােল কইিছলা????
>এইখােন।
>মােন িক????
>গতকাল তুিম বলিছলা না য এখান থেক
সড়েত মানা???তাই সিড়নাই।ধু ঝালমিু ড়
খাইিছলাম ইবার।
>পাগল নািক?????তামােকত পাবনার
মাল হসিপটােল এডিমট করা লাগেব।
আিম বলিছলাম আিম না যাওয়া অি
সড়েতনা।তাই বেল……অনাস ফা ইয়াের
পড় অথচ মাথায় বিু  বলেত িকছ ু নাই।
>এই েনানা।আমার বািড় িসরাজগ।
সখান থেক পাবনা মাল হসিপটাল
অেনক কােছই তুিম চাইেল
আিম চাচােক ফান িদয়া আমার জন িসট
বক
ু করেত বলেত পারব।(উল একটা হািস
িদেয়)
.
িনঝুম র গােল ঠাস কের একটা থাড়
দয়।
.
>বাসায় যাও।(িনঝুম)
>বাবা বাসায় যেত িনেষধ করেছ।(মাথা
িনচু কের)
>সকােল িক খাইেছা????
>িকুনা।গতকাল একটা অসহায় িভুকেক
সব টাকা িদেয় িদিছ আর দায়া করেত

বলিছ য আমার িনঝুেমর যন আমার উপর
থেক রাগ উেঠ যায়।
>তামােক য িক করব বঝ
ু েতই পারিছনা।
>ওই িক বেলা এইসব আমােদর িবেয় হইিনত
এখেনা।
>িবেয় ???তাও তামার মত গাধার সােথ???
ইিসবল
>(মাথা িনচু কের মন খারােপর আভাস)
.
.
িনঝুম বাপারটা খয়াল করল।সবেশেষ
র হােতর িভতর হাত ঢুিকেয় বলল….
.
.
>চেলা।(িনঝুম)
>কাথায়???()
>জাহাােমর সাতরাায়।যাইবা????
>তুিম চাইেল চাখ বেু ঝ চেল যােবা।
.
.
িনঝুম েক িনেয় কােছর একটা হােটেল
গল।৬টা পরাটা ওডার িদল।
.
.
>এই আমােদর ছেলেমেয় নাইেতা।এত
পরাটা ক খােব????()
>চপ
ু ।সব লা খাইবা নাহেল আমাের
ছাড়বা।(িনঝুম)
>লাগেল িবষ খাব তবও
ু তামায় ছাড়ার নাম
মেু খ আনেত পারবনা।
>হইেছ হইেছ এখন খাও।
>ম।িনেজিরত খেত হেব কওত আর এই
বচারােক খাওয়াইয়া িদেবনা।
>আিম িদতািছ ওেয়ট।
.
.
পেু রা হােটেলর লাক ওেদর িদেক

তাকাইয়া থােক।িনঝুম েক খাওয়াইয়া
দয়।হটাৎ র মেন পেড় যায় িনঝুেমর
কেলেজর কথা।
.
.
>ওই তামার কেলজ? ??
>আজ বাদ।
>কন??
>আজ ওই সময়টা আিম তামার সােথ থাকব।
>িক বেলা এটা খারাপ দখায়।
>ওই বিশ কথা বলেল আই লাভ ইউ টু কমনু া
িক (শরম িনয়া)
>কইয়াইত িদলা।(ভাব িনয়া)
>তা?
>নািথং
>সামিথং সামিথং???
>নািথং নািথং।
>িক কইলা???
>সামিথং সামিথং।
>এখন িঠক আেছ।বাসায় কখন যাইবা???
>এখিন
>আনেকল মারেবনা???
>তামার আনেকল মারেব িকনা জািননা
িক তামার র আা মারব তা িসউর।
>বিশ পেকঁ গেছা???চেলা বাসায় যাই।
আিম আুেক বলব ভাল লােগনা তাই ছিটু
িনয়া আসিছ
>আা।
.
.
 আর িনঝুম এেক অপরেক ভালবােস
অেনক।তবও
ু িনঝুম চাইিছল আেরাও পের
িরেলশেন জড়ােব।মা ইার ফা
ইয়াের।িক পাগল ছেলর পাগলািম
দেখ আর না করেত পারেলানা।জেনই
িতেবিশ।
ায় মােসর বিশ সময় ধের  িনঝুেমর

িপছ ু িপছ ু ঘরু েছ।িক িনঝুম কােনই
নয়না।িক আজ র রাায় রাত
জাগাড় কা দেখ পাা না িদেয়
পারেলানা।িতিদন িনঝুমেক ফলু দয়া
র দনিন িটেনর এক অংশ।িরেলশন
হওয়ার পেররিদন  বশ কেয়কটা টুকটুেক
গালাপ িনেলা িনঝুেমর জন।িনঝুম আর
তািনয়া আসেছ এমন সময়  সামেন গল।
.
.
>ওই মধরু মা।আমার ভালাবালা বউটাের
উাপাা বিু  দও নািক???িদেল খবর
আেছ।()
>িক বেলন এইসব লাভাই???আিম আপেনর
এ বড় ফান।আপেনর িরেলশেনর জন
ক িক করলাম আর আপিন িকনা আমাের
এই কথা কইেলন? ??(তািনয়া)
>দইখা রাখ।আমােরত কত কইিল।পালা
ভালা আর এখন ওই পালাই তাের িক কয়?
(িনঝুম,,রেগ)
>মধরু মা তুিম আমার লাইগা এত িকছ ু
করেছা???খিু শেত আমার তামার সােথ
ম করেত ইে হে।
>িক কইলা???(িনঝুম)
>িকছনাহ।
ু
>আজ এত ফলু কন??
>কালেকরটা এডভা।
>এডভা মােন? ?কাথাও যাো
নািক???
>নাহ।মেরওত যেত পাির।
>চপ
ু ।আেজবােজ কথা বাদ।কাল বাবা িকছ ু
বলিছল???
>শরেমর কথা িক আর কম?ু ??১০টা থাড়
উইথ এক লািেত খােট শায়াইয়া
ফলেস।আর বলেছ ঘমু াইেত।
>বেলা িক?????
>ম।(মন খারাপ কের)

>আা।বাই ।কাল কথা হেব।
>আা।
.
.
িনঝুম িকছ ু র যেয় আবার েক ডাক
দয়।
.
.
>িক হইেলা????()
>আা িকস ড আেছ????
>সির িননাই।আবার বেলা।
>িকস ড কেব????
>ধরু র কােন িননা কন???
>আা বাই।
.
.
 কথাটা েনিছল িক িবাস
হিলনা ওর।বাসায় যাইয়াই দাকােনর
বািক খাতা িনয়া দাকােনর উেেশ
রওনা হয়।এেক এেক ায় পাঁচটা ফস ওয়াশ
আর িম িকেন।বােপ জানেল ওর খবর
আেছ তাই দাকানদারেক বেল ওই জায়গায়
চােলর িহসাব িলেখ রাখেত।পেররিদন
আবার কেয়কটা ফলু িনেয় রাার অইপােশ
দাড়ায়।তার মাথায় আজ তািনয়ার
গতকােলর কথা ঘরু পাক খাে।হটাৎ
রাার এই পােশ যাওয়ার সময় একটা
াইেভট কার এেস েক ধাা দয়।
েক হাসপাতােল িনেয় যায় মানষু ।
এিদেক িনঝুেমর কেলজ ছিটু হয় ।আজ 
তার জন ফলু িনেয় আেসনাই।ভাবেতও তার
অবাক লাগেছ।িকছর
ু যেয় দখল অেনক
মানেু ষর শারেগাল।সামেন এেতই দখল
র ফািমিলর সবাই শমিরতা
হাসপাতােলর সামেন।িকছর
ু যেতই র
মা িনঝুমেক ডাক িদল।িনঝুম িকছটাু চমেক
সামেন গল।

.
.
>আসসালামু আলাইকুম। (িনঝুম)
>ওলাইকুম আসসালাম।তুিম িনঝুম না???
(র মা)
>হা। িক আপিন আমােক িকভােব
িচনেলন?
> আমােক তামার ছিব দখাইিছল।
আর তামােক িনয়া অেনক কথা বলেছ।ওর
এিসেড হইেছ জােনা???(কােদাঁ কােদাঁ
হেয়।)
>িক বেলন? ??কখন???ও কাথায়??িকভােব
হল???
>িভতের আিম িকছইু জািননা মা।(কেদঁ
ফেল।)
.
িনঝুেমর মাথায় যন আকাশ ভে পেড়।
স ত র কিবেনর সামেন যায়।দখল
য র মেু খ অিেজন লাগােনা।হটাৎ
 িনঝুমেক দেখ অিেজন খেু ল ফেল।
ডর িকছ ু বলেতই িনঝুমেক ইশারা িদেয়
দিখেয় দয়।ডাার বািহের বর হেয়
িনঝুমেক িভতের ঢুকেত বেল।িনঝুম িভতের
ঢুেক।চাখ লাল হেয় গেছ।আজ রােগ লাল
হয়িন।চােখর পািনেত হেয়েছ।
.
.
>ওই কােদাঁ কন?()
>না কই???িকভােব হেলা???(িনঝুম)
>আর বইলনা। কােলাের িকস ড খইু জাঁ
পাইনাই।রাা িদয়া ভাবিছলাম ওইটার
কথা আর হটাৎ কের একটা াইেভট কার
এেস ধাা িদেত গেলই আিম লাফ িদেয়
উপর থেক িনেচ গিড়েয় পির।জানতামনা
বাট বেলর মত এত ভাল টাইিমং পাব লাফ
িদেত।
>ওই তুিমনা গতকাল আমার কথা

েনানাই???(িভজা চাখ মেু ছ)
>েনিছলাম।
>পা ভােল িক হত????
>তামার পা িদেয় হাটতাম।
>হাত ভােল?
>তামার হাত আেছত।
>চােখ ময়লা ঢুকেল??
>তামার চাখ িদেয় দখতাম।
>শখ কত?
>অেনক।
>আিম গলাম।
.
.
র ধু মাথাটাই ফেটেছ।আর পােয় একটু
বাথা পেয়েছ।অান িছল এিসেড
এর পর।িনঝুম যাওয়ার সময় পা উঠােতই
বাথায় িচৎকার দয়।িনঝুম দৗেড় ছেট
ু
আেস আবার।
.
.
>িক হইেছ??(িনঝুম)
>পা বাথা।()
>ওহ।নড়াচড়া কইেরানা তাহেল আেরা বিশ
বাথা পাইবা।আর তুিম আিেক িক বলেছা
আমার সেক?
>বলিছ তুিম উনার হবু বউ
>উিন িকছ ু বেলনাই??
>আিম বাসার সবাইেক আেগ থেকই সব
জানাই।তাই সবাই আমােক িবাস কের।
>ওহ আা।বাসায় গলাম। নাহেল আু
টনশন করব।
>আা।বাই
>ওই একটা কাজ করবা??
>িক
>একটু িনেচ ওইিদেক দেখাত িক আেছ?
.
.

 অনিদেক তাকাইেতই িনঝুম ওর গােল
একটা িকস িদেয় দৗেড় চেল যায়।
খিু শেত নাচেত যেয়ও পা বাথায় তা আর
সব হেয় উেঠনাই।পেররিদন কেলজ থেক
ফরার সময় িনঝুম দখল  পােয়
বিজ অবায় তার বু অয়েনর সােথ
ফলু িনেয় দািড়েয় আেছ।
.
.
>ওই বাসা থেক বর হইেছা কন??(িনঝুম)
>তাের ফলু না িদেল উনার পা বাথা ভাল
হেব িকভােব?(তািনয়া)
>মধরু মা তামার মাথায় এত বিু ?কাল
তামােক অবশই একখানা চকেলট িদব এত
বিু র জন।()
>বাইের বর হইেত বলেছ ক??(িনঝুম রেগ)
>ফলু টা নও।চেল যাি
>এই অবায় দয়া লাগেব কন? ?
>জািননা।গতকাল রােত ঘমু হয়িন তাই
সকােল ভাবলাম ওত স
ু র একটা িচিকৎসার
জন আজ ফলু না িদেল খারাপ দখায়।
>তামােক িপটােত হেব।অেনক পেকঁ
গেছা।
>আা।শমিরতা হাসপাতােল ফান িদেয়
বলতািছ য গতকােলর বডটা আবার বক
ু
করেত আমার জন।
>ওই চপ
ু ।
.
.
িনঝুম তািনয়া আর অয়েনর সামেনই েক
জিড়েয় ধের।তােদর ভালবাসার িদনিল
এভােবই পার হে।ভালবাসার
অনভ
ু িূ তেলা তােদর িতটা মু তেকই
রনীয় কের রােখ।

ওই িরকসার ভাড়াটা দ।(তানসু া)
>এইটাও আিম দব।(আিম)
-িদেত বলিছ িদিব।বড়রা যা বলেত নেত হয়।(তানসু া)
>এই একটা িজিনসইেতা পাইেছন।বড় বেল সব কাজ
চািলেয় নন।(আিম)
-ওই িক বলিল।(তানসু া)
>না না িকছ ু না ।আিম িদেতিছ।(আিম)
ওহ আমােদর কথা বলা হয়িন
।আিম তাসিকন আর তানসু া
আমার িক হয় তা আিম আেদৗও িনেজ জািন না। তানসু া আমার
আুর কিলেগর মেয়।আর সই াস ি
থেক একসােথ পড়িছ একই ুেল,একই
কেলজ,ভাগ না সভ
ু াগ জািন না একই ভািসিটেত
পেড়িছ।ছাটেবলায় বয়েসর িহসাব করেত িগেয়
জানেত পেরিছলাম তানসু া আমার ২ঘা১৬ িমিনেটর
বড়।আর এইটাই আমার বড় ভুল।উটেত বসেত ওর সব
িকছ ু সহ করা লােগ।সই ছাটেবলা থেকই ও
যা বেল তাই করেত হয়।কারন একটাই ও আমার বড়।
আর এখন খারাপ ও লােগ না ছাট বলা দেক
সহ হেয় গেছ সবার সামেন তানসু া তুই বলেল ও
যখন ও আর আিম তখন ওেক আপিন কের বলা
লােগ।জীবেন কানিদন একটা ম করেত
পাির নাই ওর জন।আর ম তা েরই থাক
কখনও কান মেয়র সােথ ভাল কের কথা

বলেত পাির নাই।বিু ঝ না ও এমন কের কন।াস
িসের কািহনী তখন সেব মা িসে উেঠিছ
নতুন াস আর বশীর ভাগই নতুন মখু ।বশ ভাল
কের আমার মেন আেছ এক চশমা পড়া মেয়র
সােথ কথা বলিছলাম িঠক তখনই দজাল মাইয়াটার
আিবভূত ।এেস মেয়টার সােথ ঝগড়া বািধেয় িদল।
অবশ দাষটা আমার।আগ বািড়েয় আিম মেয়টার
সােথ কথা বেলিছলাম।মেয়টা অেনক িকউট িছল।
তারপর থেক আর কােরা সােথ কথা বলেত যাই
না।কারন ওই চশমা পড়া মেয়টা।ওর সােথ কথা
বলিছলাম তাই তানসু া আমার সােথ িতন িদন কথা বেল নাই।
তাই আর কখনও ভুেলও কথা বিল নাই।কারন ও কথা না
বলেল আমার খবু ক হয়।
আমরা ই জনএখন একটা রুের এ বসা। তানসু া
িক রপূন কথা বলেব নািক।
>খাবােরর ওডার দন(আিম)
-তুই দ(তানসু া)
(িকছ ু খাবােরর ওডার করলাম যা তানসু া ফবািরট)
>তা আপনার পূণ কথা বেলন।(আিম)
-কন এখন ই বলা লাগেব। ও আমার সােথ তা
বেস থাকা তার ভাল লােগ না।অন কান
মেয় হেল িঠক এ বেস থাকেত পারতা।(তানসু া)
>এইসব িক,,,আিম িক তাই বেলিছ।(আিম)
-বলিব কন,,,,, বঝ
ু া যায়।(তানসু া)
>হা আপিন তা সব িকছ ু অ তই বেু জন।(আিম)
-দখ আিম ঘরু ায় পচায় বলেত পারব না িডেরকিল
বলেতিছ।(তানসু া)
> িজ বেলন।(আিম)
-বাসা থেক আমার িবেয় িঠক কেরেছ।(তানসু া)
> omg!! এ তা খিু শর সংবাদ।তাই বিু ঝ আজ আপিন
অিম িট িদেলন।(আিম)
(আমার কথা টা েন মাথা টা বে গল।িক
বলেবা বঝ
ু ােত পারিছলাম না।)
-িক???তার খিু শ লাগেতেছ।ওেক তুই তার খিু শ
িনয়া থাক।(তানসু া)
রাগ কইরা রুের থেক চেল গেলা।
ওর বাবহার দইখা রুেরের সবাই আমার িদক

তাকাই রইল
তারাতাির িবল িদয়া ওর িপছন িপছন গলাম।
আিম যাইয়া দিখ ও িরকশা িনয়া চেল গেছ।আর িক
করার আিম ও বাসার িদক হাটা িদলাম।ভাবেতিছ ও এমন িক
বলেত চাইেলা।তাহেল ও িক এই িবেয়েত রািজ না
নািক অন িকছ।িকছ
ু
ু ই ভাবেত পারিছলাম।মাথা কমন জািন
িবে জাইেতেছ।িকছ ু ভাবেত না পাইের ফান
িদলাম।কয় এক বার ফান দওয়ার পর ফান িরিসভ
করল।সচারচর ফান দওয়ার পর ই িরিসভ কের।
>হােলা।(আিম)
-……….. (তানসু া)
>িক হেলা।
-………….
>কথা িক বলেবন???
-িক বলব।(কাার সেু র)
> আপিন কাা করেতেছন কন।
-কই।
>িমথা বেলন কন।
-িক বলিব বল।িক কারেন ফান িদিছস।
>কন ফান িদেত িক কারন লােগ।
-মম লােগ।
>আপিন রুের থেক চিলয়া গেলন
কেনা।
-তা িক করেবা।আমার িসিরয়াস িবেয় িঠক হইেছ।
আগািম বার আমার িবয়া।আর তুই আই বপাের
একদম িসিরয়াস না।আিম িকভােব বলেবা তােক
িকভােব বজ
ু ােবা।এমন একজন ক ভালবািস য
আমার ভালবাসা টাই বজ
ু েলা না।আিম এই িবেয়েত রািজ
না।(কাা করেতেছ উের)
>হােলা হােলা হােলা…….
ফান টা কাইটা িদেলা।
আমার িকছ ু ভাল লাগেছ না ওর কথা ইনা।মাথায় িকছ ু কাজ
করেছ না।আিম ওেক িভসন ভালবািস।িক কখনও বিল
নাই।যিদ ও িফিরেয় দয়।িক আজ আিম জানেত
পারলাম ধু আিম না ও আমেক ভালবােস।ওেক ছাড়া
আমার জীবন ভাবেত পাির না।
িক করেবা বজ
ু েত পারেতিছ না।একটা িসগােরট

ধরাইলাম।িক করেবা ভাবেতিছ।আুেক সব বলেবা
িক না।বাসায় গলাম।দরজা নক িদলাম।আু দরজা
খল
ু েলা।িভতের ঢুকলাম তানসু ার আু আু বিসয়া
আেছ।
আিম সালাম িদলাম।আমােক বসেত বলেলা।আিম
বসলাম,তানসু ার িবেয় িনেয় কথা হইেছ।আেল
আমােক তানসু ার িবেয়র সব ািয় িদেলন।িক
করেবা িকছ ু বজ
ু েতিছ না।
আিম আেেলর কথায় সিত িদলাম।
তানসু ার বাবা মা যাওয়ার পর আিম আুর সােথ কথা
বললাম,,,জানেত পারলাম তানসু ার হবু বর খবু বড়
বাবসায়ী।এখন আিম ির হেয় গলাম মেন
হিেলা শরীেরর র চলাচল এখন এএ ব
হেয় যােব।আিম এসব িকছ ু সহ করেত পারেবা না।
তাই কাওেক না জািনেয় চাম
এক বুর বাসায় চেল যাই।আর ফান টাও সইু স অফ
রািখ।ধু চাম এেস আুেক একটা ফান িদয়া
বিল আিম জির কােজ চাম আসিছ।তারপর ফান
আবার অফ কের রািখ।
আজ বার আজ তানসু ার িবেয়। সামেন থেক
ওেক অেনর ঘেরর বউ হেয় যেত
দখেত পারেবা না িবধায় চাম চেল আসিছ।মন
ক অেনক বাঝােনার চা করিছ িক িকছ ু
এ ভাল লাগেছ না।ভাবেত ভাবেত িদন পিরেয় রাত
হেয় গেলা।ঘমু আসেব না তাই কয় একটা ঘেু মর
ঔষধ ও খেয়িছ।সকাল বলা ঘমু থেক ওেঠ
ভাল ই লাগেছ।এখন খারাপ লাগার পিরমান টা কম।কারন
এখন তানসু া অন কােরা বউ।আিম একটা অপদাথ ছাড়া
আর িকছ ু না।িনেজর ভালবাসা িনেজ িটিকেয় রাখেত
পারলাম না।এখন আর টা ভেব লাভ িক।ফান টা অন
করেতই দিক তানসু ার নাার থেক ১০৩টা
িমসকলড।িমস কল এলাট চালু করা।আুর আেছ
গাদাখািনক।আেেলর আেছ িকছ।িকছ
ু
ু খেনর
মেধ এ আুর ফান।আিম কাথায় এখন ই
যন ফিরদপরু বাক কির।তাই করলাম।একটু ঝাির ও
খলাম।
িক আর করেবা বাসায় আসলাম।িক আসার খািনক

বােদ যা সনু লাম তা সসনু ার জন মেমােট ও ত
িছলাম না।আু বল তানসু ার িবেয় হয় নাই।কথা তা
েন খবু আন লাগেতেছ।িক মাথায় একটা খটকা
বাজেলা না হওয়ার কাহীিন িক।
িকছ ু না বেু ঝ শ হেয় আুেক বললাম খবু
ুধা লাগেছ। খাবার িদেত,,খাইেত বসলাম
।খাবার মেু খ িদেত যােবা তখন কিলং বল টা
বাজেলা।আু দরজা খালার সােথ জা দখলাম
আিম পরু াই শক।তানসু া আমার বাসায় আসেছ।
আর সব থেক বেড়া কথা তানসু া ক দেখ
আিম চাখ ফরােত পারলাম না।কারন বসব
স
ু র লাগিছল।কমলা রং এর একটা িিপছ ল,হাা কমলা
রং এর িলিপিক ঠােট, ছাট হালকা একাটা কমলা রং
িটপ আর চল
ু েলা ছাড়া।আিম খাওয়া বাদ িদেয় তািকেয়
আিছ।িক ও আমার িদেক মা একবার এ তাকাইেছ।
তাও আবার রািগ লক
ু িনয়া মেন আমেক খেয় ই
ফলেব।আু র িপছন িপছন চেল গল।মেন হয়
আমেক িচেনই না।
খবু ুধা লাগেছ তাই হাা খেয় েম গলাম।
অনেক া। হঠাৎ মহারাণী দিখ আমার েম
আগমন। েম ঢুেক দরজা নক কের িদেলা।আিম
তা ভয় এ পাইয়া গলাম।
>এই এই িক করেছন।দরজা কন নক করেলন।
(আিম)
-……….(তানসু া)।
কান উর নাই
আমার িবছান আসেলা।আিম তা অবাক।একাটা বািলস
িনেলা।আর আমেক ইা মেতা মারেলা।
এবার দখলাম কাা ও করেতেছ।বাহ বাহ িক স
ু র
মাইরা ও িজেত কাইা ও।মেন মেন বললাম।আমেক
একটু উম মধম িদয়া ম থেক বর হইয়া
গেলা।িক আমার সােথ একটা কথা ও বলল ও না।
আিম েয় ঘিু মেয় পড়লাম শরীর খবু া থাকার
কারেন।
ঘমু থেক কন জািন এমিনেতই খবু ভাল লাগেছ।
আু আু বেল ডাকলাম িক কান সাড়া পলাম
না।ইং েম িটিভর আওয়ায পেয় গলাম

দকলাম তানসু া িসিরয়াল দখেছ।আিম িনেজ
থেকই বললাম আু কাথায়।িক কান উওর
নই।আবার ও বললাম আু কাথায়।কান উওর
নই।তারপর েম সব জাগায় খজ
ু ালাম িক কাথাও
পলাম না।অবেশেষ এ িটিভর সামেন বসলাম।
িসিরয়াল চলেতেছ তাই ই দখেতিছ।গাঁ
লেতেছ তবও
ু দখেতিছ।এবার তানসু ােক
বললাম,,,,,
> আমার সােথ কথা বলেত িক সমসা??
-……….(কান উওর নাই)।
>িক হেলা।
-…………….
>কথা বিলস কন।(একটু ঝাির িদেয়।আেগ কখনও
এভােব ঝাির দই নাই র তুই কের ও বেল
ফললাম।)
আমার িদক কমন ভােব তাকােলা তারপর উেঠ
এেস আমার িটশাট এর কলার টান িদেয় বল
-যখন আমােক একা রেখ চেল গিছিল তখন
আমার কথা মেন িছেলা।
(মেয় মানষু িকছ ু পাক আর না পাক চেখর পািন
অেটােমিটক ছাইরা িদেত একটু ও লট হয় না।)
কাইা কাইা আরও অেনক িকছ ু বলল।
তারপর বলেকািনেত চইলা গেলা।একটু পর
আিমও গলাম দখলাম চােখর জেল বনা বািনয়া
ফলেছ।িপছন থেক যেয় যিরেয় ধরলাম।
িকছ ু ব না।ধু কাা করেতেছ। আিম সির বললাম
িক হে না। আিম সামেন থেক আপানার িবেয়
সহ ককরেত পারেবা না তাই চাম চেল
গিছলাম।িক চপ
ু ,,,এইবার কান ধইরা সির বললাম।
িকছন
ু পর তানসু া আমেক জিরেয় ধরেলা।
-অেনক ভালবািস তােক।(তানসু া)
>আিমও।(একটা িজিনস দখেছন মাইয়া মানষু কাা ারা
সব িকছ ু সমাধান করেত পাের)।
-এখন থেক তুিম কের বলবা।
>না। আপিন কের বলেবা।
-িকহহহ??
>না িকছ ু না।

-িক বা??
>তুিম কের বলেবা।আা আেগ বেলা তামার
িবেয় ভাল কমেন।
-ভাে নাই। ভাাইয়া িদেছ।
>মােন িক??
-যই ছেলর সােথ িবেয়র কথা সই ছেল
তার গালে িনয়া পালাইেছ।
>হা হা হা হা হা হা হা।
-……..(ধাপ কের একটা হার িদল মেু খ।)
>……..(গােল হাত চপ
ু )
-যিদ িবেয় হেয় যেতা তাহেল এতেন আমার
লাশ পাইতা।
(তানসু ার মখু চাপ িদেয় ধরলাম।)
>এরকম কথা আর কখনও বলবা না।
(এরপর জিরেয় ধের আলেতা কের একটা
কপােল চমু ু িদলাম।)
>আা চেলা অেনক কাজ।
-িক কাজ???
>তামার বাবােক আমেদর িবষেয় বলেত হেব।
-তা আর বলেত হেব না।তা অেনক আেগই হেয়
গেছ।
>কমেন িক???
-আমার শািড় মা আুর সােথ সব কথা পাঁকা কর
ফেলেছ।
>……….(আকাশ থেক পরলাম)
আমার আু তা িিজ আর বউ তা ারিজ
আিমই টুিজ রইয়া গলাম।

এই উেঠা, আিরশােক ুেল িনেত যেত হেব। (জাাত)
:- উঁ… (আিম)
:- উেঠা না, দির হেয় যাে, মডােমর বকা তা তুিম খােব না, আিরশােকই খেত হেব।
:- িক হেয়েছ? এমন করেছা কন? একটু শাি মেতা ঘমু ােত দাও না।
:- আর কতণ ঘমু ােব ৭টা বেজ গেছ ৮টা থেক আিরশার াস  হেব, উেঠা তুিম।
:- আজেক যেত পারেবা না, আমার খবু ঘমু ধরেছ, আিম ঘমু ােবা।
:- যেত পারেব না?
:- নাআআআমমমম…
:- যােব না তা…?
:- …!!
:- িক হেলা উেঠা?
:- ও আজেক বাসায় থাকুক, ওেকও যেত হেব না।
:- িক বলেল তুিম? আিরশা আজেক বাসায় থাকেব? তামার এমন করারর কারেণ এখন ওেক পড়েতও বসােনা যায় না। উেঠা!
নাহেল িক ভােলা হেব না?
:- …!
:- উঠেব না তুিম?
:- …!
:- আবার ঘিু মেয় গছ? তামােক িকভােব উঠােত হয় আমার খবু ভােলা কের জানা আেছ, দাড়াও?
:- উ,
:- উঠেব না?
:- উঠিছ তা ছাড়া? আহহ লাগেছ,
:- লাক, আমার কথা নেব না তা, এটাই তামার শাি, এবার েয় থােকা।
:- উঠেতিছ তা, ছােড়া না।
:- না, তুিম উেঠা তারপর ছাড়েবা।
:- উ, লাগেছ, তামার এই অভাসটা কখেনা যােব না?
:- চেলই তা গেছ, এখন তুিম আবার িফিরেয় আনেত বাধ কেরেছা। এখন নােমা…!
:- নামেতিছ তা, ছােড়া তুিম, খবু বথা লাগেছ।
:- ছাড়েবা, আেগ তুিম নােমা?
:- নামলাম, এবার তা ছাড়েব িক না?
:- কােন ধেরা,
:- িক…? আ, ধরিছ তা।
:- বেলা আর কখেনা এমন করেব না?
:- কমন? উ, আর কখেনা করেবা না।

:- িতিদন, আিম বলার আেগই আিরশােক ুল িদেয় আসেব?
:- আসেবা, আসেবা, ছাআআআআেরা না।
:- ওেক, ছাড়লাম।
:- তামার মেতা এমন বউ আিম আর দিখিন? এভােব িচমিট কাটা তামায় ক িশিখেয়েছ? একবার ধরেল ছাড়েত চাও না।
:- আমার বর,
:- আিম কন তামােক িশখােত যােবা? তারও আমােক ধরেছা।
:- তুিম িক আমার বর নািক?
:- তাহেল আিম তামার িক?
:- তামায় কন বলব?
:- আমায় বলেব না তা কােক বলেব?
:- কাউেক না।
:- বেলা…
:- না, তামায় বলেব যােব কন আিম?
:- বলেব না।
:- না,
:- ওেক, আিমও আিরশােক ুেল িনি না।
:- িক?
:- তাহেল বেলা,
:- না, বলেবা না।
:- িঠক আেছ বলেত হেব না।
:- বলিছ তা,
:- বেলা,
:- আমার বঁেচ থাকার দয় ন, আমার কিলজা।
:- তাই বিু ঝ,
:- ম
:- তা এেলা বিু ঝ একবাের জিড়েয় ধের বলেত হয়?
:- ম হয়।
:- কন?
:- কারণ এই জিড়েয় ধরার মেধ য ভােলাবাসার গভীরতা লিু কেয় থােক তা বঝ
ু া যায়।
:- ও আা, িক ভােলাবাসার গভীরতা কমন হয়?
:- তামার মাথার মেতা হয়। পাগল িক সব  করেছ যন আিম গেবষক গেবষণা কের দেখিছ।
:- সটাই তা, তা এখন িক ছাড়া যােব?
:- না,
:- ভােলাবাসার গভীরতা এখনও বঝ
ু া শষ হয়িন?
:- ওেক ছেড় িদি….
:- উঁ, কাথায় যাো?
:- আু আিম রিড…. (আিরশা)

.
আিরশা আসার সােথ সােথ জাাতেক ছেড় িদলাম, মেয়টা য ফাকনা ফাকনা কথা বেল, তখনই আমােক িজেস কের
বসেলা?
.
:- পাা তামরা িক করিছেল? (আিরশা)
:- িকছ ু না পাা? তামার আু আমােক… উ.. (জাাত িচমিট কাটেলা) আের ও জানেত চাইেছ বলেত হেব না ওেক।
:- িক বলেব? ওেক িকছ ু বলেত হেব না? আিরশা তুিম হাকওয়াকটা আেরকবার ভােলা কের দেখ নাও পাা রিড হেয়
আসেছ,(জাাত)
:- সব িঠক আেছ তা, পাা বেলা না তুিম।
:- আা বলিছ, তুিম যমন ভয় পেল পাােক জিড়েয় ধেরা, তামার আুও ভেয় পেয় আমােক জিড়েয় ধেরেছ।
:- আু তুিম ভয় পেয়েছা?
:- ম, (জাাত)
:- কন? এখন তা সকাল, এখন তা ভূল থােক না। তাহেল তুিম কন ভয় পেয়েছা?
:- আিরশা তুিম যমন তলােপাকা ভয় পাও, তমিন তামার আুও তলােপাকা দেখ ভয় পেয়েছ। এখন তুিম যাও, পাা শ
হেয় আসিছ (আিম)
:- আা…. (আিরশা)
.
জাাত আমােক আবার বকার জন আঁিট আঁকেতিছেলা তখন আিম ওর মখু টা চেপ ধের বললাম।
.
‘‘আিম তামার মত বাকা না, য আিরশােক বকা িদেয় চপ
ু কিরেয় িদেবা, ভােলাবাসার গভীরতা িদেয় বিু ঝেয় িদেয়িছ, ও বেু ঝও
গেছ। আমার মেয় না’’
.
:- উঁ… িমথা বেল বিু ঝেয় িদেছ।
:- তা সিতটা বলেল তুিম আমােক আ রাখেত নািক?
:- এখন যাও তাড়াতািড় শ হেয় রিড হেয় নাও, আিরশার দির হেয় যাে।
:- ওেকয়……!
.
.
সময় বিশ নই তাই তাড়াতািড় কের রিড হেত লাগলাম। দির হেল আবার জাােতর িচমিট খেত হেব। জািন না িকভােব ওর
পেু রােনা অভাসটা আবার জেগ উেঠেছ। ওর সােথ িরেলশন হওয়ার পর থেকই িচমিট খেয় আসেতিছ।
.
:- িক করেছা তুিম তাড়াতািড় কেরা না।
:- এইেতা আসেতিছ তুিম নাা রিড কেরা।
:- তাড়াতািড় আেসা।
.
তাড়াড়া কের রিড হেয়, জাাত আর আিরশার সামেন গলাম।
.

:- আিম রিড (আিম)
:- ম হা হা হা… (জাাত)
:- হাসেছা কন?
:- আয়নায় সামেন থেক হেট আেসা যাও.
:- িক হেয়েছ?
.
এ বেল তাকােতই দিখ আিম িট-শাটটা উা পেড়িছ। ওেদর হািস ব করেত একটু রােগর ভাব িনলাম।
.
:- পাা চেলা তামার লট হেয় যাে। (আিম)
:- নাা কের নাও, তারপর যাও। (জাাত)
:- না, নাা এেস করেবা।
:- কন পাা তুিম নাা কের নাও না?
:- ম নাা কের নাও, (জাাত)
:- বললাম তা এেস করেবা।
:- আিরশা তুিম গািড়েত িগেয় বেসা পাা আসেতেছ। (জাাত)
:- আা,
.
আিরশা বর হেতই জাাত আমার কােছ এেস কলার ধের বেল।
.
:- িক হেয়েছ ঁ, রাগ করেতেছা কন? মাইর িচেনা। মাইর িদেয় বােপর নাম ভুিলেয় িদেবা।
:- তামার কােছ িক মাইর ছাড়া আর িকছ ু নই? সারাণ মাইর মাইর কেরা কন?
:- তামার মাইর দয়াই উিচত, িট-শাটটা উা পেড়েছা তুিম আর আমরা হাসেল তােত দাষ , হা কেরা?
:- কন?
:- তামােক হা করেত বলিছ তা।
:- হাআআআ..
.
জাাত িনেজর হােত খাইেয় িদে, িক এিদক িদেয় আিরশার ুেলর লট হেয় যাে।
.
:- হেয়েছ, আর খােবা না, চললাম। (আিম)
:- পািন খেয় নাও না।
:- আা আিস.
:- সাবধােন যও।
:- িঠক আেছ।
.
পািনটুকু গেছই বাসা থেক বর হেয় পড়লাম। আিরশার ুল যেত লােগ ১৫ িমিনট িক আমার হােত আেছ মা ৮িমিনট।
তাড়াতািড় না যেত পারেল আিরশােক িমেসর কােছ বকা নেত হেব।
.

:- সির পাা আজেক লট হেয় গল। (আিম)
:- ইটস ওেক পাা, আিম সব দেখিছ।
:- তাই… িক দেখেছা?
:- আিম তামার িট-শােটরর কলার ধের তারপর আমার মেতা কের খাইেয় িদেলা।
:- তাই পাা..
:- ম… িক আমার খেত ভােলা লােগ না তাও আু জার কের খাইেয় দয়।
:- আু তামােক খবু ভােলাবােস তা তাই জার কের খাইেয় দয়। না হেল য আমার আিরশা আুটা বড় হেব না।
:- কন আিম তা এখন অেনক বড়, হাটেত পাির দৗড়ােত পাির, খলেতও পাির। ুেলর বাগ কােদ িনেত পাির।
:- তাই তা, আমার আিরশা আুটা তা অেনক বড়। িক তামােক তা পাার সমান বড় হেত হেব। না খেল তা বড় হেত
পারেব না।
:- তুিমও আুর মেতা কথা বেলা।
:- এই যা, জাম! এখন িক হেব? এমিনেত লট হেলা তার উপর জাম পড়ল।
:- পাা!
:- বেলা পাা।
:- আিম আজেক ুল যােবা না।
:- কন? ুল না গেল আু বকেব তা।
:- না পাা আজেক ুল যােবা না।
:- আিরশা িমস তামােক খবু বকেব তখন তামােক কাা করেত হেব। বাসায় গেল আুও বকেব।
:- লট কের গেল িমস আরও বিশ বেক, আুেক বকেল তা তুিম আুেক বকা িদেব।
.
িকু করার নই আিরশার বায়নার সােথ জামও বায়নায় ধেরেছ আজেক আর ছটেব
ু না বেল। িক এখন যিদ বাসায় যাই
জাাত আমােক আ রাখেব না। সকাল থেক য
ু কের আমােক ঘমু থেক উঠােলা, তারপর কেতা স
ু র খাইেয় িদেলা। আর
আিম আিরশােক িনেয় বাসায় ঢুকেল, হােত যটা থােক তা িদেয়ই মার দয়া  করেব। তাই আিরশােক িনেয় সাজা শিপংমেল
চেল গলাম। এলা খলনা, পত
ু িকেন িদলাম ওেক, তারপর বাসার িদেক রওনা িদলাম একদম বরাবর আিরশার ুেলর
ু ল
ছিটর
ু সময় কের।
.
:- আা আু যিদ পাােক বেক তখন আুেক পাা িক বলেবা ? (আিম)
:- একদম সহজ, বলেব আমােক ুেল িদেয় তুিম এেলা িকনেত গছ?
:- আিরশা তামােক এসব িমথা বলা ক িশিখেয়েছ? (একটু রেগ বললাম)
:- িনশা, মিনকা এরাও তা িমসেক অেনক িমেথ কথা বেল।
:- তাই বেলও তুিমও বলেব? ওরা তা পচা তাই িমেথ বেল তুিম িক পচা?
:- না আিম ভােলা।
:- তাহেল আর কখেনা িমথা বলেব না।
:- ওেকয়..
:- পাােক িমস কেরা।
:- িমস।
:- বাসায় িগেয় আুেক িকছ ু বলেব না। চপ
ু চাপ থাকেব কমন?

:- ওেক পাা।
.
তারপর আর িক? মেন এক গাধা ভয় িনেয় বাসায় আসলাম। ভাবিছলাম জাাত িকছ ু বঝ
ু েত পারেব না। িক আিরশার হােত
খলনা দেখ বেু ঝ গেছ য আিম আিরশােক আজ ুল িনেয় যাইিন। আাহ জােন আমার কপােল িক আেছ আজেক?
.
‘‘এই যা, আমার িদেকই তা আসেছ, মখু টা একবাের দেতর মেতা কের রেখেছ। আমােক আজেক আ িগেল খােব’’
.
:- দাড়াও, িপছেনর িদেক যাো কন? (জাাত)
:- …! (চপ
ু কের দািড়েয় গলাম)
:- তুিম আজেকও আিরশােক ুল িনেয় যাওিন। তামার িক মেয়টােক িনেয় একটুও ভাবনায় নই। এভােব ওেক রাই িদেল তা
মাথা চেড় বসেব। এমিনেত ওেক খবু ক কের পড়ােত হয়। তার উপর তুিম ওেক সব সময় আদর িদেয় িদেয় মাথায় তুেল
রেখেছা। এরপর আর কােনািদন যিদ তুিম এমনটা কেরা তা আিম তামার সােথ থাকেত পারেবা না।
:- মােন…!
:- মােন টােন কেরা না, তুিম আিরশােক িনেয় না ভাবেত পােরা িক আিম আিরশােক িনেয় ভািব। িদন িদন ওর পড়ােলখা
িপিছেয় যাে তাও তামার কারেণ, আিম ওেক যতই শাসন কির তুিম ততই ওেক আদর দাও।
:- সব সময় শাসন করেল হয় না। বাােদর স
ু র কের বঝ
ু ােত হয়।
:- আিম ওেক শাসনও কির আদরও কির। তামার মেতা সব সময় য় িদেয় চিল।
:- আজেক এমিনেত লট হেয় গেছ তার উপর রাায় জাম, সহেজ ছটেছিছেলা
না, আিরশাও বলেছ আজেক ুল যােব না।
ু
তাই তা..
:- চপ
ু কেরা.. আমার কথাই শষ কথা, তুিম আর কােনািদন এমন করেল আিম বাবার বািড় চেল যােবা ওেক িনেয়।
:- িঠক আেছ, িঠক আেছ, এেতা রাগ করেত হেব না। ঘািমেয় গিছ দখেছা না? ঘামটা মেু ছ দাও।
.
জাাত আমার সােথ যতটা রাগ কের তার থেক অেনক বিশ আমার কয়ার কের। ঘামটা মেু ছ িদেত বলেতই শরীর আঁচল িদেয়
কপােলর ঘামেলা মেু ছ িদেলা। মছু া শষ গাল ফিু লেয় রাা ঘের ঘের চেল গল। আিমও একটু পর রাা ঘের গলাম।
.
:- জাাত আজেক িবকােল একটু সাঁজেগাজ করেব? (আিম)
.
জাাত এমিনেতই অেনক স
ু র, সাঁজেল আরও বিশ স
ু র লােগ। আমার কথাটা েন  কুচেক আমার িদেক তাকােলা।
আিমও এই তাশায় রইলাম ‘হাঁ’ শিট নার জন। িক না?
.
:- কন? (জাাত)
:- এমিনেতই. (আিম)
:- আিম এমিনেত সাঁজেত পারেবা না।
:- এমিনেত না তা, তামায় অেনকিদন সাঁজেত দিখ না তা, আজেক একটু দখেত ইে করেছ।
:- এেতা দখা লাগেব না। এমিনেত দখেছা না? সাঁজার িক আেছ?
:- এমিনেত তা দিখ িক আজেক একটু অনরকম দখেত ইে করেছ য?
:- হইেচ যাও যাও.. আজেক একবাের ভােলাবাসার সাগের জায়ার উেঠ গেছ।

.
‘‘এমন গাড় তাড়া বউ আিম আর কখেনা দিখিন। একটু ভােলাবাসার কথা বলেত গেলও সটােক ঘিু রেয় এভাের বািনেয়
িদেব। ধরু ..! ভােলা লােগ না।’’
.
খাওয়া দাওয়া শেষ িতনজনই েম এেস খােটর সােথ হলান িদেয় িটিভ দখেতিছলাম। আিরশা িটিভ দখেত দখেত ঘিু মেয়
গেছ। আমারও আে আে চাখ লেগ আসেছ, আিমও ঘমু ােনার চা করিছলাম। ায় ঘিু মেয় গিছ, একটুপরই জাাত উেঠ
গেছ। িকছ ু বিলিন ভাবিছ হয়ত বাথেম যােব। ম যা ভাবলাম তাই হেলা, বাথেম গল। তারপর দিখ মখু মছু েত মছু েত
একবাের আয়নার সামেন এেস বসেলা। ‘‘ওমা জাাত তা দখেতিছ সাঁজেত বেসেছ’’ মেয়টাও না সিত পাের, আমােক বেলেছ
পারেব না সাঁজেত এখন দিখ সাঁজেত বসেলা। যাইেহাক আিমও িকছ ু বলিছ না দিখ িক হয়। মােঝ মােঝ আমােদর িদেক
তাকাে, হয়ত ঘমু ভে গেছ িকনা দখেছ।
.
‘‘উঁ আিমও কম না, ও তাকােতই চাখ একবাের ব কের ফিল। ক দখেছ? আিম তা ঘমু াি? দখেবা িকভােব?’’
.
জাাত শািড় পড়েতেছ, ‘‘আিরফ কুল িনেজেক শা রাখ, ির থােকা, উঁঁ এখন দখা যােব না।’’ খবু কে িনেজেক িঠক
রাখলাম, এতেণ শািড় পড়া শষ হয়ত? তবও
ু তাকালাম না। ‘‘ওমা আমার শরীর কাঁপেছ কন? ভূিমক  হেলা না তা?’’
না তা ভূিমক তা হে না। আমার কােধ হােতর শ পাি। কারণ জাাত হাত িদেয় নাড়েছ। এখন ডাকেছও…
.
:- এই উেঠা.. (জাাত)
:- িক….? (চাখ খেু ল ওর িদেক তাকােতই ও সাজা হেয় দািড়েয় গল)
:- কমন লাগেছ?
:- বেলিছেল না সাঁজেত পারেব না?
:- সারাইজ!
.
শায়া থেক উেঠ ওর িদেক যেতই আমার বেু ক হাত িদেয় বেল…
.
:- উঁঁ ছাঁয়া যােব না, ধু দখেব বেলিছেল?
:- িক?
:- ি, এখন বেলা কমন লাগেছ আমােক?
:- খবু স
ু র লাগেছ আু (আিরশা)
.
আিম বলার আেগই আিরশা বেল িদেলা, আিম বলার চাই পলাম না। আমােক যেহতু জাাত সারাইজ িদেলা (যিদও আেগই
দেখ গিছ) তাহেল আিমও তা ওেক সারাইজ দয়া দরকার।
.
:- আিরশােক স
ু র কের সাঁজাও.. আিম পাঁচ িমিনেট আসিছ।
:- কন?
:- বলেবা, তুিম আিরশােক স
ু র কের রিড কেরা।
.

আিমও রিড হেত চেল গলাম, রিড হেয় এেস..
.
:- হেয়েছ? (আিম)
:- মম… এই হেয়েছ? এবার বেলা িক সারাইজ (জাাত)
:- আমরা সবাই এখন বাইের যােবা ঘরু েত,
:- ইয়া, আজেক আবার ঘরু েত যােবা অেনক মজা হেব। আই লাভ ইউ পাা, উা।
.
আিরশার কাটা দেখ আিম জাাত ’জনই অবাক হলাম। কারণ িবেয়র আেগ জাাতেক িনেয় ঘরু েত যােবা বলার পর িঠক
এিক ভােব জাাত আমােক িকস কেরিছেলা। আর আজেক আমােদর ছা আিরশা আমােক িকস করেলা। িতনজন সারািবকাল
ঘরু াঘিু র করলাম সার িদেক গলাম শিপং করেব বলেলা জাাত িক ওেক িনেয় শিপং করেত গেল য সময়টা বয় হয় সই
সমেয় আিম এভাের জয় করেত পারেবা।
.
:- িক হেলা তুিম দািড়েয় আেছা কন? (জাাত)
:- আিম পারেবা না তামােদর সােথ হাটেত, তামরা িক িক িনেব িনেয় আেসা আিম এখােন আিছ।
:- আেসা না পাা, আর একটুই তা?
:- না পাা, তামার আুর সােথ আিম হাটেত পারেবা না। পাার পা বথা হেয় যােব।
:- ওেক আিরশা চেলা আমােদর সােথ কউ আসেত হেব না আমরা একাই পারেবা।
.
জাাত আিরশােক িনেয় পরু া শিপংমল ঘরু েতেছ, আর আিম বেস বেস ওেক িনেয়ই কনায় হারালাম।
.
:- তার কপােল কােনা ছেল জটু েব না? যভােব িচমিট কািটস? থম িদনই ভাগেব? (আিনকা)
:- িঠক বেলিছস, ওর কপােল বয়ে নাই। (িসনিথ)
:- জটু েব জটু েব, চােখর ইশারায় পিটেয় পলেবা না। (জাাত)
:- ম, পারিব িঠক িক িটকেব না। (আিনকা)
:- ওেক তােদর দিখেয় িদেবা।
:- ওেক আমরাও অেপায় রইলাম। (আিনকা
:- একমােসর মেধ দখােবা, আর স আমার িচমিট সহ কের থাকেব দিখস।
:- ওেক ওেক দখেবা। (িসনিথ)
.
বশ িকছিদন
ু র, হাসেল মেু খ টাল পেড়। টাল পড়ার কারেণ হািসটা
ু ধের আমার চােখ একটা মেয় পড়েতিছেলা খবু ই স
আরও বিশ স
ু ের প নয়। মেয়টােত দখেলই ওর িপেছ িপেছ যেত ইে কের, যতামও িক মেয়টা কােনািদন িপছন
িফেরও তাকায়িন। একিদন ওর মেয়টার িপেছ িপেছ যাি তারপর হঠাৎ কেরই যা হেলা তার জন আিম ত িছলাম না..
.
:- এই দাড়ান!
:- ি.. আমােক বলেছন?
:- ননু বাংলা িসেনমার মেতা অিভনয় করেত পারেবা না। িতিদন িপছন িপছন আেসন কন? ভােলাবােসন! তাহেল বেল
পেলন।

:- না মােন?
:- িক মােন মােন করেছন? যা বলার সাজাসিু জ বলেত বেলিছ।
:- ি….
:- ি িক?
:- ভােলাবািস!
:- িচমিট খেত পারেবন?
:- মােন? িকেসর িচমিট।
:- কােছ আেসন.
:- আহহ!
:- এইটােত বেল িচমিট খেত পারেবন।
:- উ, কন?
:- আমােক ভােলাবাসেল িতিদন িচমিট খেত হেব পারেবন তা। না হেল আিম গলাম। (বেলই মেয়টা হাটা িদেলা, একটু দূর
যেতই হা বেল িদলাম)
:- পাররররেবা!
.
আবার আমার কােছ আসেলা, িচমিট কেট বলেলা।
.
:- ড বয়, কাল আমােদর ভািসিট যেত হেব। সকাল দশটায় আমােক এেস িনেয় যােব।
:- কন? আহহ….
:- আিম বেলিছ য নেত পাওিন।
:- ওেক আসেবা। িক আপনার নামটা?
:- িতিদন িপেছ িপেছ ঘেু রা আর নামই জােনা না। আমার নাম জাাত, এখােন থািক, ঐ য ওটা আমােদর বাসা, অনাস ১ম
বষ। আর িকছ?ু
:- আিম আিরফ, াজেু য়শন কমিট, ঐ য মােড় আমােদর বাসা, নাারটা িদেব?
:- ০১৭********, ওেক যাই কাল দখা হে।
:- বাই…
:- বাই..
.
ও যমন স
ু র তমিন ওর নামটাও খবু স
ু র জাাত, রােত কল িদেয়িছলাম, ‘‘হাই, হােলা, কমন আেছা? বেলই রেখ
িদেলা’’ পেররিদন সকােল ওেদর বাসার সামেন িগেয় কল িদলাম।
.
:- আিম িনেচ, আেসা! (আিম)
:- একিমিনট আসিছ।
.
একিমিনট পরই আসেলা।
.
:- কখন আসেছা? (জাাত)

:- এই তা মা,
:- আা চেলা চেলা।
:- হেট যােব নািক?
:- ও সির, িরা ডােকা!
:- তামার এেতা তাড়াড়া কন?
:- কই িকেসর তাড়াড়া?
.
কথা বাড়ালাম না, ওর ববহার খবু একটা ভােলা মেন হিল না। তারপরও ওর সােথ ভািসিট গলাম।
.
:- এই আিনকা দাড়া! চেলা চেলা!
.
মেয় ইটার কােছ িনেয় গল।
.
:- এটা আিনকা,
:- হােলা।
:- আর এটা িসনিথ আমার ।
:- হােলা।
:- দা বয়ে আিরফ, জাশ না? পারলাম তা?
:- ম, পেরিছস। তা আিরফ সােহব আপনার িক িচমিট খাওয়ার অভাস আেছ নািক?
:- আর তা হেব না কন? আমার বয়ে না।
:- দিখস, পের যন না পালায়।
.
ওেদর কথা বঝ
ু েতিছলাম না, ওেদর িদেক তািকেয় মােঝ মােঝ হািস িদিলাম। ওরা যাওয়ার পরই জাাতেক িজেস করলাম
িক পারেলা স?
.
:- ওেদর য বলেল িক পারেছা িক তা?
:- আের, ওরা বলিছল আমার নািক কখেনা বয়ে হেব না। তাই একমােসর আেগই তামােক ওেদর দখালাম।
:- আমােক িনেয় বািজ! সির, আিম পারেবা না তামার সােথ িরেলশেন থাকেত।
.
কথাটা বেল িনেজর মেতা কের হাটা  করলাম, কারণ জাাত বাবীেদর সােথ জদ কেরই িরেলশেন আসেছ যখন তখন
িরেলশনটা শষ হেয় যেত পাের তাই আিম চেল আসিছলাম।
.
:- আের তুিম কাথায় যাো? আিম সিত কােনা বািজ ধিরিন, ওেদর ধু দখালাম য, আমার একমােসর মেধ বয়ে হেব।
আিম সিত তামায় ভােলাবািস।
:- য িরেলশন তুিম বািজ ধের কেরেছা সটা কখেনা িটকেব না।
:- উ আিম বািজ ধিরিন, কন বেু ঝা না তুিম? ওেক তুিম বেলা আিম িক করেল িবাস করেব আিম তামােক ভােলাবািস?
:- আমায় এখন িবেয় করেত পারেব?

:- পারেবা।
:- ভেব বেলা?
:- বললাম তা তুিম যিদ বেলা এখিন তাহেল আিম এখিন িবেয় করেবা. (অেনকটা কাার ভাব িনেয়)
.
জািন মেয়েদর চােখর পািন যখন তখন চেল আেস, তারা যখন চায় তখিন ব ৃির মেতা ঝের পেড়। িক জাােতর কাা সই
ইিত িদে না। ওর চাখ বেল িদে আমায় কতটা ভােলাবােস।তখন আর কােনা রাহ না দিখেয় জাাতেক বললাম।
.
:- আিম জেবর জন এাই কেরিছ জব হেলই আিম তামােক িবেয় করেবা।
:- িঠক আেছ..
.
কথাটা বলা ’মােসর মেধ একটা বড় াইেভট কাানীর জব হেয় গল। সােথ সােথ জাাতেক জানালাম।
.
:- আমার জব হেয় গেছ? (আিম)
:- সিত?
:- ম সিত… আহহ, িক হেলা িচমিট কাটেল কন?
:- না আমেল  নািক সিত তা দখিছলাম।
:- সটা তা িনেজেক িনেজর কাটেত হয়। তুিম তা আমােক কাটেল।
:- ও সির… আা তুিম আমােক িচমিট কােটা তা।
:- কন?
:- সিত িকনা দখেত হেব না।
:- আআআআউস, এেতা জাের কাটেত হয়।
:- বিশ জাের হেয় গেছ, ওেক সির।
:- না পাগল।
:- চেলা িবেয় কের ফিল।
:- এখন?
:- ম!
:- মা তা জব হেলা।
:- তােত িক হেয়েছ?
:- না, িকছ ু হয়িন।
:- তুিম কখন করেত চাও?
:- ২বছর পর…
:- ’বছর িক কবের?
:- তামার সােথ জিমেয় ম করেবা।
:- তার আেগ যিদ অন কারও হেয় যাই?
:- গলা িটেপ মের ফলেবা না।
:- ওের বাবা িক বেলা?
:- ম।

.
:- আমােদর হেয় গেছ, চেলা িবল িদেব? (জাাত)
.
বা, এক কনােতই ওেদর শিপং করা শষ। আসেল স
ু র মহু তূ গেলা সব তাড়াতািড় শষ হেয় যায়। ওেক িনেয় ভাবিছ আর
ওর শিপংও তাড়াতািড় হেয় গল। শিপং শেষই বাইের আসেতই, রাার ওপােশ জাাত আইসিমশপ দখেত পল।
.
:- ঐ খবু গরম লাগেছ আইসিম খােবা। (জাাত)
:- মা এিস থেক বর হেল, বলেছা গরম লাগেছ।
:- পাা এিস থেক বর হেল তা গরমই লােগ। (আিরশা)
:- তাই তা… তুিম খােব পাা? (আিম)
:- খােবা তা, তাড়াতািড় আেনা (আিরশা)
:- আা যাি.
:- আিম বলায়, কেতা এিকউজ দখাে আর মেয় বলেতই আা যাি।
:- আমার পাা তা খবু ভােলা। (আিরশা)
:- েনেছা তা, িক বেলেছ?
:- েনিছ েনিছ এখন যাও আইসিম আেনা।
.
আইসিম িনেয় রাা পার হিলাম, তখিন একটা ভােনর সােথ হালকা বািড় খলাম। ‘‘আিরফ’’ বেল জাাত খবু জাের
িচৎকার করেলা। মেয়টা মেন হয় খবু ভয় পেয়েছ। আমারও িক পাড়া কপাল মানষু পেড় বাস-ােকর িনেচ আমার পড়েতিছ
ভােনর িনেচ। জাােতর কােছ এেস আিম িকছ ু বলার আেগই ও  কের িদেলা…
.
:- রাা দেখ পার হেত পােরা না, এখন যিদ িকছ ু হেয় যেতা? তামার। আসেল কােনা কা-ান নই। কা- ানহীন একটা
মানষু । কাথাও লােগিন তা?
:- আের না ভােনর সােথ বািড় খেল িকছ ু হয় নািক?
:- িকছ ু হয় না? হেল তখন িক হেতা। (কাা কের িদেলা)
:- আের কাঁদেছা কন? কঁেদ না, রাায় মানষু দখেছ িক।
:- ও আু কঁেদা না। (আিরশা)
:- আা চেলা বাসায় চেলা।
.
ওমা গােয় হাত িদেত ৪৪০ বােেজর মেতা ছেড়
ু ফেল িদেলা হাতটা। িক আর করার বাসায় িগেয় রাগটা ভাােত হেব। তাই
এখন আেরকটু রািগেয় িনই।
.
:- চেলা পাা আমরা যাই, তামার আু রাগ কেরেছ, পাার সােথ।যােব না।
.
কথাটা বলেতই, রেগ একবাের লাল হেয় গািড়েত িগেয় বেস পড়েলা। ওেক তাহেল আমরা বাসায় যাই আপনারাও র নন। টা
টা।

কান মেয়েক দখার পর….
-দা দখতাছস মেয়টা ক স
ু র???
-শালা একদম নজর িদিব না ওইটা তর ভািব।।
-ভািব কখন হইল???..
-যখন থম ওের দিখ তখনই মেন মেন ৩বার কবল
ু বেল
িবেয় কের
ফলিছ।।
-হারামী িনয়ার সব মাইয়া তর সােথ িবেয় দয়ার পরও বলিব
আেরা আেছ নািক???
-হেহেহ দা রাগ করস কাের…
.
অতঃপর জগড়া চলেত চলেত দখা গল মেয়টা তার িবএফ এর
সােথ িরকশা কের চেল যাে আহাের বুটার  কই
রািখ।।।
.
★★)খাওয়া দাওয়ার পর িবল দয়ার সময়…
-দা তুই িদয়া দ….
-বটা তুই আমাের টাকার গাছ পাইছস নািক অথমী
পাইছস।।।
-আের আমরা তা আমরাই??
-আমার কােছ টাকা নাই তুই দ।।
-দা তুই এইরকম হ যা আিমই িদতািছ ভাবিছলাম লবু নাের
আজ তর কথা িগেয় বলব না সটা আর হল না।।
-সিত বলিব তা???
-না আর বলা হেবনা তুই বস আিম িবল িদেয় আিস।।।

-আা যা এইবােরর মত আিম িদয়া িদি িক লবু নাের
আজেকই বলেত হেব।।।
-দা তুই ক ভাল??
.
আফসেু সর বাপার লবু নােক আর বলা হয়িন কারণ থাড় এর
ির কডা িনবার চায় হেহেহ।।।
.
★★)িমকার সােথ জগড়ার পর…
-িকের তুই এইরকম ভােব বেস আিছস কান??
-আর বিলস না নদীর সােথ ক আপ হেয় গল।।
-ওয়াও বিলস িক তারমােন তুই এখন থেক আমােদর দেল পািট
দ দা।।।
-শালা ৩বছেরর িরেলশন ভে গল আর তুই আিছস খাওয়া
িনেয় তুই বু না মীরজাফর।।।
-নাের দা আিম িহটলার।।
-দা িকছ ু একটা কর না।।।
-আা দিখ…
অতঃপর নদী ক ফান িদয়া যা বিললাম তা েন হারামী
অান হওয়ার অবা….িকছ ু ফান আলাপ িদলাম..
-হােলা নদী বলছ…(দা)
-হাঁ আপিন ক??(নদী)
-আিম ন
ু ল এর ???
-ন
ু ল ক আিম ওের িচিন না।।
-আা তেব কেয়কটা কথা শান ন
ু ল তামার সােথ জগড়া
করার
পর বাথেম িগেয় হারিপক খেয় ফলেছ আিম সময় মত
উপিত
হইিছলাম বিলয়া এখেনা বঁেচ আেছ।।গতকাল থেক বচারা
িকু খায় নাই ধু নদী নদী করেতেছ আিম থেম ভাবিছলাম
মেন হয় নদীর পািন খাওয়ার জন নদী নদী করেতেছ তাই
দীঘ
৫ঘা ািফক জাম অিতম কের বিু ড়গার পািন তাের
এেন িদলাম ওমা স দিখ পািনও খায় না পের বঝ
ু লাম মেয়
নদীর কথা বলেতেছ।।
-িক ওর সােথ তা জগড়া করলাম আজ তাহেল গতকাল থেক
খায় নাই কন???
-(চাপা বিশ হেয় গেছ)না মােন ও আেগ থেকই িকছ ু

বাপার
টর পেয় যায় িহমরু মত তাই গতকাল থেক খাওয়া ছেড়
িদেয়িছল।।।এখন দেখন অবা শালা শষ পয েমর
জন হারিপক খেয় ফলল।।
-ন
ু ল িক কােছ আেছ???
-হাঁ আেছ কথা বলবা।।
-দন তা ওের ফান টা।।।
.
অতঃপর তারা থেম হালকা মান অিভমান তারপের আবার
েমর ন চলতােছ।।আসার সময় বেল আসলাম যিদ না
খাওয়াস তাহেল মাঝ পেথ ন থামাইয়া িদম।ু ।।
.
★★)কান িবপেদ পরার পর…
-হােলা দা তুই কই???
-কন িক হইেছ।।।
-আমাের তা মাইরা হাি ভািয়া লাইতােছ।।
-কান আকােম ধরা খাইছস।।
-শালা তর মাথায় সব সময় ধু নেগিটভ থােক আসা লাগেব না
তর।।।
-আিম এমিনেতই আসমু না বত আরােম ঘমু াইেতিছ।।।
.
১০িমিনট পর সূণ  সােকল হািজর।।।
-কান শালায় তর গােয় হাত িদেছ হালাের আজ মািটর িনেচ
পঁিু তয়া িদম।ু ।।
.
★★)যখন গালেের িবেয় কাল…
-দা কাল তর সােথ আমাের িবেয়েত িনস অেনকিদন হল
িবেয় খাওয়া হয় না।।।
-কুা,হারামী া া তুই আমার সামেন থেক সর আমার
িজএফ এর িবেয় হেয় যাে আর তুই আিছস িবেয়র খাওয়া
িনেয়।।।
-আের রাগছস কাের আমার িবেয়র খাওয়া খাইেত িসরাম
লােগ।।।
-তারা বু না হারামী।।।
-হেহেহ আমরা হারামী।।।তা িজএফ এর িবেয় খেত যািব
সােথ আমরা যাব িগফট িক িকেন ফলিছস নািক আমরা
িকনব।।।

-দূর হ আমার সামেন থেক।।।
.
৭-৮ঘা পর িজএফ আর দা কাজী অিফেস সাী আমরা
সবাই।।।অতঃপর তােদর হােত কবাজােরর িটেকট ধিরেয়
বললাম শালা সাবধােন থািকস আমরা এইিদক টা সামিলেয়
তেদর ওইখােন যাব।।।বুটা আেবেগ আত হেয় বলল
তেদর মত
বু যন ঘের ঘের জ নয়।।।
.
★★)যখন সিতই ক আপ হেয় যায় অথবা অন ছেলর
সােথ
মেয়িটর িবেয় হেয় যায়।।
-দা আিম শষ।।।
-শষ কই এই য তুই আছস।।।
-দূর ফাজলািম কিরস না তা হনা িকভােব পারল আমােক
ভূেল যেত।।
-যভােব ভূলা যায়।।
-দূর এই লাইফ রেখ আর িক হেব।।
-িকছইু হেবনা হারিপক এেন িদব নািক ফােন ঝুেল মরিব।।।
-কমেন মরেল ক কম হেব র।।
-এু লান ঘেু মর টাবেলট খেয় ঘিু মেয় যা উেঠ দখিব
তুই
জাহাােম িকভােব মরিল টরই পািবনা।।।
-আা আিম গলাম র তাহেল।।।
-যািব তা মরার আেগ শষ বােরর মত আমােদর সােথ চল সবাই
আা িদয়া আিস মরার পর তাহেল আর আফসস
ু থাকেবনা।।
.
অতঃপর আা িদেত িদেত সকাল হেয় গল বুর আর মরা হল
না।।।বুরা এমন িন মরার িটপস চাইেল হাজার টা িটপস িদেব
মাগার মরবার িদব না।।।
.
[বু মােন অেনক িকছ ু যা একবােক বলা সব না তবও
ু বললাম
তারা এমিন িজিনস য তেদর ছাড়া চলা অসব…এয়ারেটল
ঠাকুর যথাথই িবাপন িদেন “বু ছাড়া লাইফ ইিসবল”।।

নতুন বউ বাসর ঘের বেস আেছ।
আিম দরজা আটেক খােট িগেয় বসলাম।
িক করেবা বঝ
ু েত পারিছ না।
় াম।
অবেশেষ খাট থেক একটা চাদর িনেয় মেঝেত েয় পডল
এমন ট কের িবেয় মেন িনেত আমার ক হে।
আমােক না জািনেয় িবেয়র িদন তািরখ িঠক কেরেছ আমার পিরবার।
িবেয়র ৩ িদন আেগ আমায় দখেত পাঠােত চেয়িছল মেয়র বািড।়
আিম কভরা কে বেল িদেয়িছলাম িবেয়র িদনতািরখ িঠক করার আেগই যখন “আমােক মেয় দখােনার েয়াজন মেন
কেরািন” এখন আর দেখ িক লাভ?
অবেশেষ বাধতামল
ু ক িবেয়টা কের ফললাম।
আিম অপরিদেক মাথা িদেয় েয় রেয়িছ মেঝেত।
ায় ঘাখােনক অিতবািহত হেয় গেছ।
আিম িতনটা িসগােরট শষ কের আেরকটা ধিরেয়িছ।
সাধারনত আিম িসগােরট খাইনা।
বুেদর পাায় পেড় মােঝ মেধ ২/১ টা খাই।
িক আজ বাসর ঘের ঢাকার আেগই নানান িচা ভাবনা মাথার উপর এেস ভর কের।
যার জন এক পােকট িকেন িনেয় ঢুেকিছ।
এই িসগােরেট কেয়কটা টান িদেতই মেন হেলা আমার িবেয় করা বউটা খাট থেক নামেছ!
কারন পােয়র নপ
ু েু রর শ পাি।
আিম আেগর মেতাই চপ
ু কের েয় আিছ।
হঠাৎ স এেস আমার পােশ বসেলা মেঝেত।
আমার কপােল একটা হাত বিু লেয় বলল িক হেয়েছ তামার?
আিম িক বলেবা বঝ
ু েত পারিছ না।
মাথাটা একটু ঘিু রেয় তাকালাম আমার বউেয়র িদেক।
দেখ আমার চাখ েটা কপােল উেঠ গল!

মানষু এেতাটা স
ু র হেত পাের?!
আিম উেঠ বসলাম।
মেয়টা আমার চেয় থাকা দেখ লায় মাথা িনচু কের আেছ।
-তুিম িগেয় খােট েয় পেডা় । (আিম)
-তুিমও খােট িগেয় েয় পেডা় । (বউ)
-না’ আিম িনেচই েয় থাকেবা। তুিম খােট িগেয় শাও।
-তাহেল আিমও িনেচ শােবা তামার পােশ।
় াম।
িক আর করেবা? বাধ হেয়ই খােট িগেয় েয় পডল
চপ
ু কের েয় আিছ অপরিদেক মখু কের।
মেয়িট এেস েয় পডে় লা।
তার শরীেরর অলংকার েলা নডে় ছ এবং শ হে।
একটুপর শ কেম গল।
-আিম িক শরীেরর গয়নাগািট খল
ু েত পাির? (বউ)
-তুিম যা ইা তাই কেরা সমসা নাই। (আিম)
-সিত তা? রাগ করেব না তা?
-আের নাহ।
এরপর আবার শ  হেলা।
বঝ
ু লাম শরীের ওেতা গয়না িনেয় েয় থাকা ওর ঝােমলা হিেলা।
একটুপর আবার শ কেম গল।
আসেল গভীর রােত একটু শ হেলই কােন বিশ লােগ।
হঠাৎ মেন হেলা িকছ ু একটা আমার ওপােশ হাত বািডে় য় রাখেলা মেয়টা।
আিম যেহতু ওপােশই মখু কের েয় আিছ তাই চাখ মেল তাকালাম।
ঝাপসা আেলায় যা দখলাম তা দেখ আমার চাখ কপােল উেঠ গল!
মেয়টা শািড় খেু ল রেখেছ ওখােন।
-শািড় গয়না এলা এেতা িবরিকর আেগ জানতাম না।
এখন এসব খেু ল কেতা স
ু র লাগেছ।
এই বেল মেয়িট আমায় পছন থেক জিডে় য় ধরেলা।
আিম পাথেরর মূিতর মেতা চপ
ু কের আিছ।
জীবেনর থম কান মেয় মানেু ষর জিডে় য় ধরায় আমার শরীেরর লাম দািডে় য় গেছ।
ভেয়ই িক লায় আমার শরীর শীতল হেয় কাঁপেছ।
-এই িক করেছা এসব?
-আমার ামীেক আিম জিডে় য় ধেরিছ।
আর তুিমই তা বলেল আমার যা ইা আিম তাই করেত পাির।
তাই জিডে় য় ধেরিছ।
এখন লি ছেলর মেতা চপ
ু িট কের ঘমু াও।
এই বেল মেয়িট আমায় জিডে় য় ধের রইেলা।
এরপর এটা ওটা ভাবেত ভাবেত কখন ঘিু মেয় পেডি় ছ িনেজও জািননা।

ভাের ঘমু ভােলা কােরা পািনর িছটায়। চেয় দিখ সই িম মেয়টা (বউ) আমার মেু খ পািন িছিটেয় িদেয় িখলিখল কের
হাসেছ।
িক অুত ধরেনর হািস!
এই মেয়র সামেন যিদ কান কিব থাকেতা তেব সােথ সােথ একটা কিবতা িলেখ ফলেতা।
-িক মশাই উঠেবন নািক টেন তুলেত হেব?
-হা উঠেতিছ।
িবছানা থেক উেঠ হাত, মখু ধেু য় বর হলাম রাায়।
রাায় এেস মাবাইলটা বর কের জঁইু এর নাাের ডায়াল করলাম।
িক জঁইু এর নাার ব।
না জািন জঁইু কেতাটা ক পেয়েছ আমার িবেয়র কথা েন।
পাগেলর মেতা জঁইু আর আিম জন, জনেক ভােলােবেসিছ।
িক আমােদর এই ভােলাবাসার কথা মা, বাবােক জানােনার পেরও তারা এই িবেয়টাই করােলা আমায়।
আেরা কেয়কবার াই করার পরও জঁইু নাাের সংেযাগ পলাম না।
মনটা ভার কের পক
ু ু র পােডর় আম গাছটার িনেচ বেস আিছ।
হঠাৎ অপিরিচত নাার থেক কল আসেলা মাবাইেল।
িরিসভ করেতই ওপাশ থেক বলল…
-কাথায় এখন তুিম?
-পক
ু ু র পােড।় আপিন ক?
-আমার নাম মৗ। তাডা় তািড় তামােদর বািডে় ত আেসা।
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পক
ু ু র পাড় থেক তাডা় তািড় বািডে় ত গলাম।
বািডে় ত অেনক মানষু । অেনক আীয় জন।
এেদর মেধ থেক ক ফান করেলা বঝ
ু েত পারিছ না।
আিম সাজা আমার েম ঢুকলাম।
ফানটা হােত িনেয় ঐ নাাের কল দেবা ওমিন আমার বউ এেস আািদ ভিমায় আমার গলা জিডে় য় ধরেলা।
-িক গা, কােক ফান কেরা। (বউ)
-আা মৗ কার নাম? (আিম)
-তামার ু বউেয়র নাম তুিমই জােনানা মশাই?
গতকাল কািজ সােহব যখন িবেয় পডা় ইেছ তখন কানটা ব িছল নািক?
হা আমাির নাম মৗ। একটু আেগ আিমই তামায় ফান কেরিছলাম।
নতুন বউেক ফেল কাথায় িগেয় থােকা মম?
এই বেলই মেয়িট আমার বেু কর উপর ঝুেক পেডে় ছ।
আমার গলাটা হােত জিডে় য় দহটােক আমার উপর িনেয় িবছানায় এিলেয় িদে আমােক

আিম মাথাটা খােটর উপর কানরকম রেখ বাবার মেতা তািকেয় দখিছ আমার বউেক।
মেয়টার চােখ ু, িমি হািস।
ওর চােখর ভাষা বলেছ ও ামীর একটু ভােলাবাসা চায়।
িক আিম িক করেবা? আিম তা ভােলাবািস জঁইু ।
ওেক য আিম কথা িদেয়িছ ওেক ছাডা় কাউেক জীবনসী করেবা না।
-িক হেলা? িক ভাবেছা গা মশাই?
-িজ ছােডা় আমায়। বাইের একটু কাজ আেছ আমার।
এই বেল কানরকম জার কেরই ওেক ছািডে় য় খাট থেক নেম ঘেরর বাইের এেসিছ।
এর মেধই দিখ ভািব, নািন, দািদরা ত বাইের আমােক গাসল করােনার জন।
আমােক দেখই তারা আমায় টেন িনেয় গল।
ভািবরা গল আমার বউেক ডেক আনেত আমার ঘের।
এরপর কেতা রকেমর মজা, খলা হেলা এই গাসল করােনার আেগ।
পাশাও খলেত হেলা জনেক।
িক এই আনময় মু েত আিম খয়াল করিছ আমার বউ মৗ এর মনটা ভার।
এটাই াভািবক। একটা মেয় িবেয়র পর চায় ধু -বলা -মেু ঠা খাওয়া আর ামীর একটু ভােলাবাসা।
িক আিম এখেনা পয ওেক বউ িহেসেব মেন িনেতই পািরিন।
িক কের পারেবা? আমার জন য জঁইু অেপায় আেছ।
ওেক য আিম খবু ই ভােলাবািস।
গাসল শষ কের পা, শাট পেড় একটু রাায় বর হলাম।
আবার জঁইু এর নাাের কল িদলাম….
হা এবার কল ডুেকেছ। একটু পেরই িরিসভ হেলা।
-িক হেয়েছ, কল দাও কান? তামার তা এখন বউ আেছ।
এইটুকু বেলই ফান রেখ দয় জঁইু । আমােক কথা বলার সেু যাগ ই িদেলা না।
আবার কল করেত যােবা তখিন বাবার নাার থেক কল আসেলা।
-তার িক মাথায় একটুও বিু  নাই? বািডে় ত মহমােন ভরা, একটুপর মেয় পের লাক আসেব আর তুই থািকস দূের িগেয়…
এই বেলই রাগ কের ফান কেট দয় বাবা।
আবার িবষ মেন বািডর় িদেক রওনা দই।
বািডে় ত ঢুেকই মাথাটা খারাপ হেয় গল।
কােজর লােকর িক অভাব আেছ?! সবাই তা িবেয় বািডর় কাজ িনেয়ই ব। আমার কাজটা কাথায়?
মেন মেন বাবার উপর ভীষণ রাগ হেলা। তােদর কথায় িয় ভােলাবাসার মানষু েক ফেল আজ অন কাউেক িবেয় করেত হেলা।
িকছইু ভােলা লাগেছ না এখন। ঘের িগেয় িবছানায় গা এিলেয় িদলাম।
চাখটা একটু বঝ
ু েতই মেন হেলা কউ এেস আমার বেু কর উপর মাথা রেখেছ।
তািকেয় দিখ মৗ(বউ) ই হাত আমার বেু কর পােশ ভর কের মাথাটা বেু ক রেখেছ।
-আমােক তামার পছ হয়িন? (মৗ)
এই বেল মাথাটা তুেল আমার মেু খর সামেন মখু এেন আমার জবােবর অেপা করেছ মেয়টা।
আিম ওর মায়াবী মেু খর িদেক তািকেয় আিছ।
গাসল কিরেয় ভািবরা ওেক শািড় পিডে় য়, গয়না পিডে় য় সািজেয় িদেয়েছ।

ওেক দেখ কনার কান পরীর মেতা লাগেছ।
িক অপপ হািস, অপপ মখু এই মেয়টার। হাা িলপিক করা িমি ঠাট েটা িঠক আমার মেু খর সামেন িনেয় আমার
জবােরর অেপায় আেছ।
িক বলেবা ওেক? ওর মেতা স
ু রী মেয়েক পছ হয়িন এটা বলেল আমােক পাগল বলেব লােক(িনেজেক বড় অপরাধী মেন
হে আজ)।
তেব িক সতটা ওেক বেল দব এখিন?
নাহ, িবেয়র কটা িদন শষ হাক তারপর না হয় বলেবা।
িক হেলা বলেল না? বেলা তামার িক সমসা?
তুিম িক অন কান মেয়েক ভােলাবােসা?
ওর এই ে আবার আিম ওর মেু খর পােন তাকালাম।
হািস মখু টা সামান ভার কের আমার িদেক চেয় আেছ আমার মেু খর উর শানার জন?(অসাধারণ তার মখু )
তবও
ু আিম িনরব হেয় আিছ িক বলেবা ওেক?
মৗ এবার কপােল একটা চেু মা িদেয় বলল’ তামার য কান সমস থাকেল আমায় বেলা।
বউ নয়, বু হেয় তামার উপকার করেবা বেলা িজ।
আিম িকছ ু বলেত যােবা িঠক তখিন বাইের থেক বলেছ মেয় পের লাক এেসেছ।
সােথ সােথ আমার ই শালী ঢুেক পডে় লা আমার েম।
তখেনা বউ আমার বেু কর উপর ঝুেক আেছ।
ওরা ঢুকেতই মৗ উেঠ াভািবক হেলা।
বড় শালীটা লা পেলও ছাটটা এেসই চাখিটপ মারেলা আমায়।
জিন এেস আমার পােশ বসেলা।
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-িক খবর লাভাই? (ছাট শালী)
-খবর জানেত িটিভেত চাখ রােখা। (আিম)
-হা হা হা… স খবর না আপনােদর খবর বেলন (বড় শািল)
-আমােদর খবর তামােদর আপরু মখু থেক নেত পােব বািডে় ত িগেয়।
তেব খবর ইনা আবার তামরা ২ বান আমাের মারেত আইেসা না।
আমার কথা েন হাসেছ শালীরা, সােথ বউও।
আিম চেয় দখিছ বউেয়র সই অসাধারণ হািস।
হািসেত নই কান অিভমান, নই কান অিভেযাগ।
যন আিম ওেক হািসখিু শেতই রেখিছ।
অথচ মেয়িটেক ামীর অিধকারটাই দইিন আিম।
এইিদেক মেয়পের লাক এক এক কের সবাই ঘের আসেছ তােদর মেয় ও জামাইেক দখেত।
আিমও ভ মানেু ষর মেতা চপ
ু কের ই শালীর মাঝখােন বেস আিছ।

আর মৗ সবাইেক চয়ার টেন বসেত িদে।
ছাট শালীটা আমার কােনর কােছ মখু িনেয় ছাট ছাট শে আমােদর রােতর বপাের জানেত চাইেতেছ।
আর বড় শািলটা ওর মখু বেু ঝ হাসেছ আর ছাট বানেক িচমিট কেট বলেতেছ চপ
ু করিব?
আিমও এেতা মানেু ষর সামেন ওেদর এমন কানাকািনেত লা পাি।
হঠাৎ বাইের থেক নেত পলাম খাবার টিবেল বসেত বলেছ সবাইেক।
সবাই চেল গল খাওয়ার জন।
আমার শালী ইটা হাত ধের আমায় িনেয় যেত চাইেলও বাম যাও তামরা খাও।
ওরা তখন ওর আপেু ক িনেয় গল।
আিমও উেঠ গলাম মেয় পেক খাওয়ােনার িদেক খয়াল রাখেত।
এভােব িদনেশেষ রাত হেয় এেলা।
রিড হেয় ওেদর িনেয় আসা গািডে় ত উঠলাম।
আিম আর মৗ একসােথ বেসিছ। ই পােশ ই শালী সারা রাা আমায় হািসেয় মেরেছ।
এেতা ু আর িমি শালী পেয়িছ বেল বঝ
ু ােত পারেবা না।
ায় ঘাখােনক এর মেধ িসরাজগ কােঠর পেু লর কােছ চেল এলাম।
একটুপরই তলকুিপ াম।
রাার পােশই আমার একমা খালার বািড।়
এই খালাই আমার এই িবেয়টা িঠক কেরেছ।
খালার পছ আেছ বলেতই হয়।
কারন মেয়টা সিতই ভােলা সবিদক থেক।
যিদও আিম কখেনাই মৗ ক বউ িহেসেব মেন িনেত পারেবা না।
গািডট় া ক করেলা আমার রবািডর় সামেনই।
রাার পােশই বািড।় আমার খালার বািডর় ই বািড় পরই।
গািড় থেক নামেতই দিখ িভড।়
সবাই আমার িদেক চেয় আেছ।
রাত দশটা পয খাওয়া দাওয়া এটা সটায় কেট গল।
আিম আমার বউ মৗ েম েয় আিছ।
মৗ ও বািডর় মিহলারা খেত বেসেছ।
একটু পেডই় ও আসেব।
আিম একটা িসগােরট ধিরেয়িছ ওমিন দরজা ঠেল কউ ঢুেক পডে় লা।
তািকেয় দিখ ই শািল।
ওরা আমার সােথই খেয় িনেয়েছ আমােক ালােনার জন।
ওেদর দেখ িসগােরট টা আডা় ল কেরিছ।
-আের লক
ু ােত হেবনা খেয় নন, সমসা নাই। (বড় শালী)
-লাভাই আমরা িক আজ রােত আপনার কােছ থাকেবা।
গ করেবা সারারাত। (ছাট শালী)
-তাহেল তামােদর আপু কাথায় থাকেব?
-আপু আমােদর েম থাকেব। এই বেল হাসেছ ই বান।

িসগােরটটা েটা টান িদেয় ফেল িদেয় ওেদর বসেত বললাম।
-আা তামােদর আপটু া িক ভােলা নািক খারাপ? (আিম)
আমার কথায় ই বান চপ
ু হেয় তািকেয় আেছ আমার িদেক!
-কন, িকছ ু হইেছ ভাইয়া?! আপু কান ক িদেছ আপনােক? (বড় শালী)
-আের নাহ। জানেত চাইলাম ও কান টাইেপর?
আমার টা িঠকভােব করা হয়িন।
-আসেল আমােদর আপটু া অেনক ভােলা। আমােদর কানিদন কখেনা ক দয়িন। িনেজ না খেয় আমােদর ই বানেক খাইেয়
মানষু কেরেছ ভাইয়া।
আমােদর কােছ আমােদর আপু অেনক ভােলা।
জােনন ভাইয়া? ও না কখেনাই ক পেত দয়না আমােদর।
একটু চাপা ভােবর।
তেব ওর বেু ক অেনক মমতা, ভােলাবাসা আেছ।
এই বেল ছাট শািলটা চাখ মছু েছ।
বডট় াও চাখ মছু েছ আর বলেছ ভাইয়া… ওেক আমরা খবু ই িমস করেবা।
আমােদর কান ভাইয়া নই। ঐ আপইু আমােদর সব।
এরমেধই মৗ ঘের ঢুকেলা। ওরা চপ
ু হেয় গল।
বউ এেসই আমার সামেন এক াস ধ িদেলা।
খেয় িনলাম।
শালী ইটা উেঠ যাে।
বললাম িক বাপার যাও কান? থাকেব না আমার সােথ?
-না ভাইয়া, অন সময় গ করেবা আপনার সােথ।
এখন আমােদর এই িমি আপটু ােক িনেয় গ কেরন।
এই বেল হাসেত হাসেত বর হেয় গল শালীরা।
বউ দরজা লািগেয় খােট এেস আমার পােশ েয় পডে় লা।
একটু িনরব থাকার পর মৗ আমায় বলল িক সমসা তামার বেলা এখন?
আিম িক বলেবা বঝ
ু েত পারিছ না। চপ
ু কের আিছ।
হঠাৎ মৗ উেঠ আমার পােশ একটা হাত রেখ আধেশায়া হেয় আমার মেু খর কােছ মখু িনেয় বলল িক কািহনী তামার মােঝ?
আমায় বউ িহেসেব মেন িনো না কান?
নািক কাউেক ভােলাবােসা? বাসেল বেলা সমসা নাই।
আিম তামায় এ িবষেয় বুর মেতা হ করেবা।
ধু আমায় আপন মানষু ভেব সব খেু ল বেলা।
আিম মৗ এর িদেক িকছন
ু চেয় থেক বললাম…
-আিম একজনেক ভােলাবািস।
ওেক ছাডা় আিম কাউেক জীবনসাথী করার কনাও করেত পারিছ না।
আমার কথা েন মৗ স
ু র মখু টা কােলা হেয় গল।
-িঠকােছ। স িক তামােক এখন মেন িনেব তার কােছ িফের গেল।
-হা নেব। িক তুিম? তামার িক হেব?(আিম য তামার মায়ায়াও ভূলেত পারেবানা জীবেন)

-হা হা হা… আমার আবার িক হেব? কপােল যা আেছ তাই হেব।
এখন তুিম ঘমু াও। তামায় আিম হ করেবা এ িবষেয়।
এই বেল গয়না শাডী় টা খেু ল ফলেছ মৗ (আজ িনেজেক বড় অপরাধী মেন হে এমন একটা বউ ক জীবেন ভােলাবাসেত
পারলামনা বেল)।
আিম অেনক ক িনেয় অপরিদেক মখু কের ইলাম।
একটুপর হাতটা আমার উপর তুেল িদেলা মৗ।
-িকছ ু মেন কেরা না।
আিম ছাট বানেদর এভােব জিডে় য় ধের ঘমু াতাম। অভাস হেয় গেছ।
মাঝ র হঠাৎ ঘমু ভে যায় কােরা ফিু পেয় কাার শে!
তািকেয় দিখ বউ মৗ পােশ নই আমার!!
লাফ িদেয় উেঠ দিখ মেঝেত জায়নামাজ িবিছেয় নামাজ পেড় মানাজােত বেস কাঁদেছ মেয়টা!
এই দ ৃশ দেখ অজানা কান এক মায়ায় পেড় গলাম আিম।
ওর কাা দেখ বেু কর মেধ একটা ক নামক ঝড় বইেছ আমার।
আিম কান ভুল করিছ না তা?
এই িনাপ মেয়টার িক দাষ?
স তা আমায় কখেনা বেলিন আমায় িবেয় কেরা।
স তা জার কের আমায় িবেয় কেরিন।
অন সবার মেতা তারও তা ামীর ভােলাবাসা পাওয়ার আশা িছেলা।
সই আশাটােক তছনছ কের িদি না তা আিম?
এসব ভাবেত ভাবেত চােখর কােন পািন জেম গেছ আমার।
আিম িক করেবা এই মু েত? কান পথ বেছ নেবা?
ওর মানাজাত শষ হওয়া ল কের চাখ ত মেু ছ াভািবক ভােব েয় পড়লাম।
ঘেু মর ভান কের েয় আিছ।
তাড়াড়া কের েত িগেয় অপরিদেক মখু না কের বউেয়র িদেকই মখু কের েয়িছ।
মৗ একটুপর এেস খােট উঠেলা।
িকছন
ু ব করলাম ও একটা হালকা চাদর আমার শরীেরর উপর িদেলা।
ু যাবার পর অনভ
এরপর আমার কপােল একটা চেু মা িদেয় বেু কর মােঝ জিড়েয় িনেলা আমায়।
আমার িনঃাস ঘন হেয় আসেছ।
বেু কর িভতর ধক
ু ধক
ু করেছ অজানা কােনা এক িশহরেন।
ও বঝ
ু েত পােরিন আিম জেগ আিছ।
ঘেু মর ভাব িনেয়ই এই থম মৗ”ক আিম বেু কর সােথ িনজ থেক জিড়েয় িনলাম।
িকছন
ু ওভােবই কাটালাম।
মেয়টা ছটফট করেছ আমার ছায়া পেয়। আিম বঝ
ু েত পারিছ ও ওর ামীর আদর, ভােলাবাসা পাবার জন বাকুল।
িক মখু ফেু ট িকছ ু বলেত পারেছ না আমায়।
আমার িভতেরর প
ু ষ জেগ উঠেছ।
পরেনই জঁইু এর কথা মেন পড়েতই আবার পাথর হেয় গিছ।
চপ
ু বালেকর মেতা মৗ”এর বেু ক েয় আিছ।
ু কের অবঝ

িনেজেক আজ অপরাধী মেন হে।
কন আিম জেনেন িবেয়র িপিরেত বসলাম।
কনই বা িবেয় কেরও ইটা জীবন িনেয় খলিছ।
মেন হে িবেয় করা বউটার উপর একটু বিশ অনায় কের ফলিছ আিম।
ভাের ঘমু থেক ডেক তুলেলা ছাট শািল।
-এই লাভাই। রােত িক গ করা বিশ হইেছ আপরু সােথ?
উেঠ হাত মখু ধেু য় নন। খেত হেব, খাবার রিড।
আিম উেঠ শািলর সােথ বাথেম িগেয় হাতমখু ধেু য় আসলাম।
খাওয়া দাওয়া সের ই শালীেক িনেয় একটু ঘরু েত বর হলাম।
এই ামটা আমার খবু ই পিরিচত।
কারন ছাটকাল থেকই এখােন আসা, যাওয়া আেছ।
ামটা দান। রাার একপােশ ঘরবািড় অন পােশ একটা ছাট নদী বেয় গেছ।
হাটেত বশ ভােলাই লাগেছ।
হঠাৎ মাবাইেল িরংেটান বেজ উঠেলা আমার।
তািকেয় দিখ জঁইু কল কেরেছ।
আিম শালীেদর চেয় একটু ের িগেয় ফানটা ধরলাম।
-হােলা, কমন আেছা জঁইু ? (আিম)
-যমনটা রেখেছা আমায়।
তুিম িনচয়ই নতুন বউেক িনেয় খবু সেু খ আেছা? (জঁইু )
-আিমও ভােলা নই জঁইু । আিম িবেয়টা কেরিছ পিরিিতর ীকার হেয়।
তুিম চাইেল আিম তামার কােছ চেল আসেবা জঁইু ।
-বাহ…! এসব নাটক বাদ দাও এখন।
যিদ আমার কােছ আসেত তেব িবেয় না কেরই আসেত।
এখন তুিম অন কান মেয়র ামী।
তুিম অন কান রে িমেশ গেছা।
-নাহ জঁইু । আিম িবেয় কেরিছ িঠকই। িক বউ বেল ওেক মেন নইিন।
এখেনা আমােদর মেধ ামী ীর সক হয়িন।
-িঠকােছ, তাহেল তুিম আমার কােছ আেসা। আমায় িনেয় ের কাথাও চেল যাও। যখােন আমােদর কউ বাধা হেয় দাড়ােব
না।
-হা আসেবা। তুিম কয়টা িদন সময় দাও। আমার িবেয় করা ীও এ বাপাের আমায় সাহায করেব।
-িবাস হয়না। কান মেয় তার ামীেক হারােত চাইেব না।
আর তুিম বলেছা ও তামায় এ বাপাের সাহায করেব!!
-হা সিত। ও খবু ই ভােলা মেয়।
-আা তুিম পাকা িসা িনেয় আমায় ফান কেরা।
আিম সব সামেল তামার জন বািড় থেক পািলেয় আসেবা।
-ওেক জঁইু রািখ। আমার শালীরা আেছ সােথই।
পের কথা হেব।

-ওেক রােখা।
কল কেট িদেয় শালীেদর কােছ এিগেয় গলাম।
দিখ বাদাম িকেন খাে আর কেয়কটা মেয়র সােথ কথা বলেছ।
আিম এিগেয় যেতই বড় শালী আমায় দিখেয় ওই মেয়েদর উেেশ বলল ইিনই আমার লাভাই।
মেয়েলা আমায় সালাম িদেলা।
আিম উর িদেয় ওেদর িদেক তাকালাম।
একটা মেয় আমায় দেখ চাখ কপােল তুেল, অবাক হওয়ার ভিেত বলল…
-আপিন ……. না (নামটা গাপন রাখলাম )
-হা, আপিন চেনন আমায়?
-আের ভাইয়া আিম ইরািন সল
ু তানা। আপনার গ িনয়িমত পিড় আিম।
আপনার সােথ তা মােঝ মেধ কথা ও হয়।
-ও হা। আপিন সই মেয়!
আসেল আপনােক দখা হয়িন তা আেগ তাই িচনেত পািরিন।
-ম, আপিন িবেয় কেরেছন তাইেতা আর গ পািনা ফসবেু ক।
তা ভাইয়া আমােদর বাসায় আপনার দাওয়াত। চলনু আমােদর সােথ।
-ধনবাদ আপ।ু তেব আজ যেত পারিছ না। িবেয় যেহতু এই এলাকায় করলাম পরবতীেত এেস ঘরু েত যােবা আপনােদর
বাসায়।
একটু পর আমােদর ওখান থেক লাক আসেব।
এখন িফরেত হেব আমােদর।
এই বেল ওনােদর িবদায় িদেয় রবািড়র িদেক রওনা িদলাম।
-লাভাই আপিন গ লেখন তা তা বেলনিন।
আিম তা গেখার মেয়। (বড় শালী)
-এ িবষেয় কথা উঠেল তা বলেবা।
-আা বাসায় িগেয় আপনার সব গ পড়েবা আমরা।
িবেকেল আমােদর পের লাক আসেলা। খাওয়া দাওয়া হেলা।
এইিদেক আমার ফান িনেয় গ পড়ায় ব আমার ই শালী।
-এই য আপরু া। এেতা েমর গ পড়েল আবার িভতের ম চেল আসেব তামােদর।
তখন আবার আমার ছাট ভাইেদর সােথ লাইন মারেত চাইেব।
-উহ… একটা ভাই ও তা নাই আপনার।
যই কািজনলা আেছ। এেককটা এেকক রকম বার াইেল ঘেু র বড়ায় সামেন।
ওসব াইলওয়ালা ছেলেদর ভােলা লােগনা লাভাই।
আপনার মেতা একটা সইু ট শা পালা থাকেল না হয় দখতাম।
এই বেল িহ-িহ হাসেছ ই বান।
-আা আমার মেতা পালাই খঁজ
ু েবা ন। এখন ফানটা দাও। একটুপর িবদায় িনেত হেব।
-লাভাই আপনার গের ভ হেয় গলাম আমরা। দান লখা।
আমরাও ফসবক
ু আইিড খেু ল আপনােক বু কের নেবা ন।
-ওেক িনও। এখন যাও তামােদর আপেু ক তাড়াতািড় সািজেয় বর কের দাও।

রাত আটটার িদেক গািড়েত উঠলাম।
ড়-াড়ী সহ বািড়র সবাই মৗ ক আমার হােত তুেল িদেয় দায়া কের িদেলা।
আমার াড়ী বারবার কাাজিড়ত কে আমার হাত ধের তার মেয়টােক আমার হােত তুেল িদেলা।
তার মেয়টােক যন দেখ রািখ।
বেু ক আগেল রািখ।
এইিদেক মৗ এর ছাট বানেটাও বানেক ধের কাঁদেছ।
এেতা মায়া, এেতা ভােলাবাসা দেখ সিতই আিম কমন যন হেয় যাি।
শালী েটা আমার হাত ধের কঁেদ কঁেদ বলেছ আমার আপটু ােক দেখ রেখা ভাইয়া।
মেনর িভতরটা কমন জািন কঁেদ উঠেছ আমার।
শালী েটােক আপন বােনর মেতা বেু ক জিড়েয় বললাম তামরা ভােলা থেকা বান।
তামােদর বানেক দেখ রাখেবা আিম।
★★★★
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গািড় ছেড় িদেয়েছ। মৗ এখনও ফঁিু পেয় ফঁিু পেয় কাঁদেছ।
ওর মাথাটা আমার ঘােড় রাখা।
নানান িচা আমার মাথায় ভর করেছ!
িক করেবা আিম?
একিদেক ভােলাবাসার মানষু , অপরিদেক এক সহজ সরল মেয়।
আিম িক পারেবা ভােলাবাসার মানষু টােক না কের িদেত?
অথবা আিম িক পারেবা এই িনরীহ মেয়টােক ামীহারা করেত?
আিম পথহারা পিথেকর মেতা পেথর মাঝখােন দাঁিড়েয় আিছ।
এখান থেক কান এক রাা বেছ িনেত হেব আমায় িনেজেকই।
এক ঘার িভতর বািড়েত পৗেছ গলাম।
গািড় থেক সবাই নামেছ।
মৗ এখনও আমার ঘােড় মাথা রেখ েয় আেছ।
মেন হে ওর কথা বলার বা নেম হেট যাওয়ার শি নাই দেহ।
আে কের ওেক ধের নািমেয় ঘের িনেয় এলাম।
মেয়টা ভে পেড়েছ।
হয়েতা তার পিরবারেক ছেড় আসায় খারাপ লাগেছ।
আবার ামীেক আপন কের পােবনা এটা ভেব আেরা মানিষক িচায় আেছ হয়েতা।
ওেক কানভােব িবছানায় ইেয় িদলাম।
দরজাটা আটেক খােট বেস পড়লাম।
একটা িসগােরট বর কের ধরালাম।
মৗ যভােব ইেয় িদেয়িছ ওভােবই েয় আেছ।

িসগােরট টানিছ আর চেয় আিছ ওর মায়াবী মখু টার িদেক।
িক কের পারেবা এই মেয়টােক ামীহারা কের জনম ঃখী কের িদেত?
িসগােরটটা শষ কের ফেল িদলাম।
পা খেু ল লিু  পড়লাম। দান গরম পেড়েছ আজ।
ফানটা ছেড় িদেয় মৗ ভােলাভােব ইেয় িদি।
হঠাৎ মেন পড়েলা শাড়ী পেড় ও তা ঘমু ােত পাের না।
আে কের ওেক টেন তুেল বসালাম।
আমার বেু ক মাথা ঝুেক আেছ মৗ।
আিম িনজ হােত ওর পরেনর শািড় খেু ল িদি।
এরপর গলা, কােনর গয়না ও কামেরর িবছাটাও খেু ল িদলাম।
বক
ু থেক আে কের ইেয় িদলাম ওেক। মৗ আমার িদেক চেয় আেছ।
চাখ গিড়েয় পািন পড়েছ ওর।
আিম হাত িদেয় ওর চােখর পািন মেু ছ িদলাম।
এরপর অেনন চপ
ু চাপ েয় আিছ।
হঠাৎ আমার শরীেরর উপর ওর হাত পড়েলা!
জিড়েয় ধেরেছ আমায়।
আিম ওর িদেক তাকালাম। ঘিু মেয় গেছ ও।
মখু টা কােছ িনেয় আে কের কপােল একটা চেু মা িদলাম।
বেু কর মােঝ জিড়েয় িনলাম ওেক। এভােব ঘিু মেয় গলাম।
পরিদন ভাের উেঠই বিরেয় পরলাম মােঠর িদেক।
জঁইু ক কল িদলাম…
-কাথায় তুিম? (আিম)
-বািড়েত। (জঁইু )
-একটু মােঠর িদেক আেসা।
-কেনা?
-কথা আেছ।
-ওেক আসেতিছ দাড়াও মােঠ।
এই বেল ফান কেট িদেলা জঁইু ।
জঁইু েদর বািড় আমােদর ােমর পােশর ােমই।
আর য মােঠ দখা করেবা এটা ই ােমর মাঝখােন।
মােঠ িগেয় বেস ভাবিছ আেগর িদেনর কথা।
কন জািন আমার মা, বাবা জঁইু েয়র কথা নেত পােরিন।
ওর কথা বারবার বেলিছলাম বািড়েত িক বাবা বেলেছ ঐ মেয়রা ভােলা না।
িক আজ পয খারােপর িকছ ু দিখিন জঁইু েয়র মােঝ আিম।
আর এটাও জািন আমার মেতা জঁইু ও আমােক খবু বিশ ভােলাবােস।
িক বাবা, মার চােখ কন খারাপ ও তা আেজা বিু ঝিন।
জংু ই দখা যাে কােদ একটা বাগ িনেয় আসেছ।

মেন হে কেতািদন পর ওেক দখিছ।
ও এেসই আমার হাত ধের টেন বলেছ চেলা।
-কাথায় যােব? এখােনই বেসা কথা বিল। (আিম)
-মােন? কথা বলার সময় নাই। চেলা িবেয় করেবা কােট িগেয়।
-িক বলেছা এসব! আিম তা তামায় ডেকিছ একটু কথা বলার জন।
এখন তা িবেয় করার সময় না।
-চপ
ু , আমায় যিদ সিত ভােলােবেস থােকা তেব এখিন িবেয় করেত হেব।
নইেল িচরতের হারােব আমায়।
আিম জঁইু েয়র কথায় কানিকছ ু না ভেবই ওর সােথ চেল গলাম।
কােটর কােছ যেতই ২/৩ টা ছেল আর মেয় আসেলা ওর কােছ।
বঝ
ু লাম সাির জন ওেদর আেগই ফান কের আসেত বেলেছ এখােন।
কােট আমােদর িবেয় হেয় গল।
বাইের এেস জঁইু আমায় বলল… িবেকেল তুিম বািড় থেক বর হেব।
আিমও বর হেয় মােঠ এেস থাকেবা।
ওখান থেক আমায় িনেয় ের কাথাও চেল যােব।
মেন থােক যেনা… নইেল িক আিম তামার বািড়েত িগেয় উঠেবা।
এই বেল িবদায় িনেয় চেল গল জঁইু ।
আিম অবাক চােখ চেয় আিছ ওর িদেক!
এসব িক হেয় গল এক মু েত! আিম খবু টনশেন পেড় গলাম।
হাটেত হাটেত বািড়েত আসলাম।
িবছানায় হাত পা মেল েয় পড়লাম।
িক করেবা এখন আিম? একিদেক নতুন বউ মৗ বািড়েত।
অন িদেক জঁইু ক কােট িগেয় িবেয় করলাম। কমন যন এেলােমেলা হেয় গল সব।
একটুপর মৗ িবছানায় এেস বসেলা।
আমার কপােল িচার ভাজ দেখ মাথায় হাত রাখেলা মৗ।
-িক হেয়েছ তামার? মাথা বথা করেছ?
এই বেল মাথায় হাত বিু লেয় িদে মৗ।
আিম ওর িদেক চেয় আিছ। ওেক যেতা দিখ তেতা বিশ মায়া”য় পেড় যাই।
-আা মৗ’ আিম যিদ তামায় তািড়েয় িদেত চাই বা খবু ক দই তুিম চেল যােব আমার কাছ থেক।
আমার এই কথা েন মৗ একটু চমেক যাওয়ার মেতা দ ৃিেত তাকােলা আমার িদেক!
-কান মেয় ামীর বািড় আসেল স যাওয়ার জন আেসনা।
হাজার ক সেয়ও স ামীর ঘের থাকেত চায়।
তেব তুিম যিদ আমােক না রােখা তামার সংসাের বাধ হেয় আমায় চেল যেত হেব।
আর এেত আমার চেয় আমার পিরবােরর লাক হয়েতা বিশ ক পােব।
তবও
ু তামার যিদ এটােত ভােলা হয় আিম চেল যােবা।
আর যিদ কানভােব আমায় তামার এই সংসাের ঠায় দয়া যায় তেব আিম খবু ই খিু শ হেবা।
িকু লাগেব না আমার। ধু  বলা  মেু ঠা ভাত আর একটু কাপড় িদেলই চলেব।

আিম চাকরানীর মেতা সব কাজ করেবা। কান অিধকার চাইেবা না।
এেত হয়েতা আমার পিরবােরর লাক ক পােবনা।
তারা জানেব তােদর মেয় সেু খ আেছ। আর এেতই আমার সখু হেব।
বািকটা তামার ইা। যিদ সব হয় আমায় কােজর মেয় িহেসেব একটু ঠাই িদও।
তুিম তামার ভােলাবাসার মানষু েক িবেয় কের িনেয় আেসা িকু বলেবা না।
এই বেল মৗ আমার পা ধের কাঁদেছ।
আিম ওেক টেন বেু ক জিড়েয় িনলাম।
-আিম তামায় না জািনেয় একটা ভুল কের ফেলিছ মৗ।
আিম খবু টনেশেন আিছ। িক করেবা বঝ
ু েত পারিছ না।
-িক কেরেছা তুিম আমায় বেলা।
আিম তা আেগই বেলিছ আিম বুর মেতা তামার উপকার করেবা।
তামার কান কােজ আিম বাঁধা দেবা না।
ধু আমায় একটু ঠাই িদও এটাই আমার চাওয়া।
-আিম আজ জঁইু েয়র সােথ দখা করেত িগেয়িছলাম। িক িগেয় আমায় ওেক কােট িগেয় িবেয় করেত হয়।
এবং িবেকেল ওেক িনেয় কাথাও চেল যেত হেব এটাও বেল িদেয়েছ।
নইেল ওেক িচরতের হারােত হেব।
আিম এখন িক করেবা মৗ?
এসব বেল মৗ এর িদেক তাকালাম। ওর মখু টা ছাট হেয় গেছ।
আমার িদেক তািকেয় ক চেপ বলেতেছ…
-িঠক আেছ তুিম যােব। আিম এইিদকটা সামেল নেবা।
মৗ মেু খ এই কথা েন আিম অবাক হেয় তাকালাম মেয়টার িদেক!
আা িক িদেয় বানাইেছ ওের?!
এই মেয়টােক কান িকছ ু না িদেয় একবক
ু যনা উপহার িদি আর ও তা হািসমেু খ মেন িনে।
আিম পাগেলর মেতা ওেক বেু ক জিড়েয় িনলাম।
আমার মেন হে আিম খবু বড় ভুল করিছ।
খবু বিশ অনায় করেতিছ এই অসহায় মেয়িটর উপর।
ও আমার মাথায় হাত বিু লেয় বলেছ…
গাসল কের আেসা। আিম খাবার বাড়িছ।
িবেকেল তুিম যােব ওনার কােছ।এখন খেয় একটু িনিে ঘমু াও..
বািকটা আগািমেত পা হেব,

আজ থম ভািসিটেত আসেছ
ছেলটা আর ছেলটােক দেখই পেু রা ভািসিট হাঁ কের চেয় আেছ
হাঁ কের থাকেব না কন

ছেলটার তল চক
ু চেু ক ডান িদেক িসঁিথ করা চল
ু চােখ ইইইয়াআআআ বড় চশমা, িঢেলঢালা রঙচটা শাট আর পােয় সাধারণ
সােল
ছেলটা ােস এেস চপ
ু চাপ বেস পের
ওেক দেখই ােসর অন সব ছেলেমেয়রা হেসই কুিটকুিট
তেব সিদেক ছেলটার কান খয়াল নই ছেলটা িনেজর মেতা কেরই বেস আেছ
সার ােস েবশ করেলন
সবাই উেঠ দাড়ােলা
যেহতু আজ থম াস তাই সার িনেজর পিরচয়টা িদেয় এক এক কের সবার পিরচয় িজাসা করেছ
কউ ডাােরর ছেল কউ ইিজিনয়ােরর মেয়
কউ বা ববসািয়র
–এই ছেল দাড়াও (ছেলটােক ইশারা কের দাড়ােত বলল সার)
ছেলটা উেঠ দাড়ােলা
— নাম িক তামার? (সার)
–িজ আিসফ আহেমদ অ (ছেলটা)
— বাবা িক কেরন? (সার)
–িজ িমক (অ)
— এইটা াইমাির ুল না বঝ
ু েছা এটা ইউিনভািসিট আর এখােন আসেত হেল পিরপািট হেয় আসেব কাল থেক এসব েস
আমার ােস আসেব না
যসব গাঁইয়া বেসা (সার ধমক িদেয়)
ােস হািসর রাল পেড় গল
অ চপ
ু চাপ বেস পড়ল
তারপর সার সবার সােথ পিরিচত হেয় চেল গেল

অোও াস কের চপ
ু চাপ বাসায় চেল গল
পরিদন থেক িনয়িমত াস কের অ
সই তল চক
ু চেু ক িসিথ কথা চল
ু , িঢেলঢালা জামা অ িদেনর মেধই অ ভািসিটেত াত নােম পিরিচিত লাভ কের
আর হয়ত তাই ােস এমনিক কাােসও অপমািনত হেত হয় অেক
অর ােসরই খবু স
ু ির মেয় ইতু
দখেত ভােলা আর অেনক ছেলর াশ বেল খবু অহংকার
অেক দখেলই বেল
–ঐ দখ িম াত আইেছ র
তবও
ু অ িকছ ু মেন কেরনা
ােস সহপাঠীেদর পাশাপািশ সােররাও মােঝ মােঝ অেক হািসর পা বানায়
আর অ ধু মাথাটা িনচু কের শােন
কেয়কটা মাস চেল যায়
অ কাােস চপ
ু চাপ বেস আেছ,,,, াত বেল কউ কথাই বেলনা আর বু হেব ক
তেব অ ল করেছ কেয়কটা িদন ধের ওর ােসরই একটা মেয় ওেক আড় চােখ দেখ
কারণটা অজানা
অর এসবই বেস বেস ভাবেছ অ িঠক তখনই
— তামার সােথ িক একটু কথা বলা যােব?
অ মাথা তুেল তািকেয় দেখ সই মেয়টা যার কথা ভাবেছ
–িজ বেলন? (অ)
–সবাই তামােক এ অপমান কের এেত তামার খারাপ লােগনা? (মেয়টা)
— হেহেহ খারাপ কন লাগেব আিম যা তাই তা বেল তাইনা?
িঠকই তা আেছ (অ)
–না িঠক নই সবাই তামােক ওভােব বেল এটা িঠক নই
আমার খারাপ লােগ (মেয়টা)
–হেহেহ একটা াত ছেলর জন আপনার কন খারাপ লাগেব (অ)
— এেতা িকছ ু জািননা য জন এেসিছ
আিম সািময়া তামার বু হেত চাই (হাতটা বািড়েয়)
— িহিহিহ আপিন পাগল নািক!
যখােন সবাই আমােক এিড়েয় চেল আর আপিন এেসেছন বু করেত
সবাই আপনােক বকা দেব তা (অ)
–এই ছেল বিশ বেু ঝা,,,,,,,, না
বেলই িনেজই অর হাতটা ধের বলল
আজ থেক আমরা বু,,,, একসােথ থাকব একা একা চপ
ু চাপ থাকেল খবর আেছ 
বেলই সািময়া চেল গল
আর অ অবাক চােখ চেয় আেছ মেয়টার িদেক
অপরিদেক সািময়া অর সােথ কথা বলেত পের খবু খিু শ
আসেল বু একটা কথা মা সািময়া এই কয়টা িদেন এই াত ছেলটােক পছ কের ফেলেছ

করেব না কন?
ছেলটা অেনক ভােলা
পড়ােশানােতও
আর সবার এ অপমােনর পরও ছেলটা হািসখিু শ থােক এটা খবু ভােলা লােগ সািময়ার কােছ
পরিদন থেকই সািময়া সব সময় অর সােথ থােক এেত অবশ ওর বািবরা ওেক অেনক িকছ ু বেলেছ তেব সািময়ার কােছ এটা
বাপার না
অর সােথ এখন সািময়ােক িনেয়ও কাােস অেনক হাসাহািস চেল ােসর অেনেকই অেনক কথা বেল িক অ আর সািময়া
যন িকছ ু বেু ঝই না
একসােথ বেস াস করা,,,,,, াস শেষ বেস বেস গ করা
আবার মােঝ মােঝ িরা কের বড়ােনা সব িমেল অ আর সািময়ার সময়টা খবু ই ভােলা কাটেছ
দখেত দখেত ায় একটা বছর কেট গল
াস শেষ অ আর সািময়া এেস লেকর পােড় বেস আেছ কথার মােঝ অ বেল
–সািময়া
– বল (সািময়া)
— ইেয় মােন আ আমার না একটা মেয়েক অেনক অেনক ভােলা লােগ র
বলেত পািরস তােক আিম ভােলােবেস ফলিছ (অ)
অর কথা েন তা সািময়ার মনটা আনে ভের গল সািময়া ভাবেছ
–আিম ছাড়া তা অ কােরা সােথই কথা বেলিন তার মােন অ আমােকই ভােলাবােস?
–িক র িক ভািবস? (অ)
— িকক িক ভািব?
কই িকছনা
ু তা
তুই কােক ভােলাবািসস বল তা িন (সািময়া হেস হেস)
–বলেবা? (অ)
— হা বল (সািময়া)
— ইতুেক ভােলােবেস ফলিছ র
তুই িইইইইজ ওেক িগেয় বলনা
আিম সিত ওেক খবু ভােলাবািস (অ খিু শ মেন)
আর অর মেু খ অন কােরা নামটা েনই মেু খর হািসটা িমিলেয় যায়
বক
ু টা কমন যন কের ওেঠ সািময়ার
তবও
ু মেু খ মিলন হািস টেন বেল
–সিত বলিছস তুই ইতুেক ভােলাবািসস?
–হা র অেনক (অ)
–ওেক িচা কিরসনা আিম কালেকই ইতুেক বলেবা (সািময়া)
— থাু দা (অ খিু শ হেয়)
–অ আজ উিঠের বাসায় যেত হেব (সািময়া)
— এখনই চেল যািব?
আা যা (অ)

সািময়া চেল আেস
রােত বািলেশ মখু ঁেজ খবু কাা করেছ সািময়া আর ভাবেছ
আসেল ভুলটা আমারই সিদন সরাসির অেক ভােলাবািস বলেলই ভােলা হেতা
এসব ভাবেছ তখনই অর ফান
চাখটা মেু ছ ফানটা ধের সািময়া
— হা বল
–মেন আেছ তা কালেক ইতুেক বলিব িক (অ)
— হা বলেবা
বাই
বেলই ফানটা কেট দয় সািময়া
জাের জাের কাা কের আবার আর ভােব আিম অেক ভােলাবাসেলও অ আমােক ধু ভােলা বুই ভােব
থািকনা পােশ বু হেয়ই ওর খিু শেতই আিম খিু শ
চাখমখু মেু ছ িনেজেক শ কের সািময়া আর ভােব অর খিু শর জন আিম সব করেত পারেবা সব
রােত আর ঘমু হয়না সািময়ার
পরিদন টাইম মেতা ভািসিটেত যায় সািময়া িগেয় দেখ অ গােছর িনেচ বেস আেছ
অর সােথ াস করেত চেল যায়
ােস বারবার অ খাঁচায় সািময়ােক আর বেল
–িক র বলনা ইতুেক
সািময়া অেক থািমেয় িদেয় বেল
–সময় হেলই বলেবা তুই চপ
ু থাক
এক বাতল রাগ কের অ বাসায় চেল যায়
াস সব শষ সািময়া কাােসর মােঠ এেস দেখ ইতু েদর সােথ বেস আেছ
–ইতু তার সােথ িকছ ু কথা িছল (সািময়া)
— আের ােতর বািব য
তা িক কথা বল (ইতু)
— উেঠ আয় (সািময়া)
ইতু উেঠ আেস
–এবার বল (ইতু)
–ইতু অ তােক অেনক অেনক ভােলাবােস তুই িক ওেক মেন িনিব? (সািময়া)
— িকইইইইই ঐ াতটা মােন অ আমােক ভােলাবােস িহিহিহ ( ইতু)
–সিত র আমােক ধু তার কথা বেল
অেনক ভােলাবােস তােক (সািময়া)
— তাই?
তাহেল কাােস সবার সামেন আমােক েপাজ করেত বিলস যিদ পাের তা আিম ওেক ভােলাবাসেবা (ইতু)
–আা বলেবািন (সািময়া)
ইতু চেল যায়
বাসায় এেস সািময়া অেক ফান দয়

–ফান িদিছস কন? (অ অিভমািন সূর)
–কন আিম িক ফান িদেত পািরনা? (সািময়া)
— না
িক বলিব তারাতাির বল (অ)
— ইতু তােক ভােলাবাসেব যিদ,,,,,,, (সািময়া)
— যিদ িক বল বল (অ চিচেয়)
–যিদ ওেক তুই কালেক কাােস েপাজ করেত পািরস (সািময়া)
— সিতইইইই বলিছস তুই!!
আিম পারেবা কালেকই েপাজ করেবা
বেলই অ ফানটা কেট দয়
অপরিদেক সািময়ার মনটা অেনক খারাপ হেয় যায় চাখটা িভেজ যায় ওর
পরিদন অ চল
ু ভােলা কের পিরপািট কের সই িঢেলঢালা পাশাক পেড় ভািসিট চেল আেস
হােত একটা লাল গালাপ
অ দেখ ইতু েদর সােথই দািড়েয় আেছ কােছ িগেয়
–ইইইতু তামার সােথ িকছ ু কথা িছল (অ)
— এক িমিনট
ভাই ও বােনরা সবাই এিগেয় আসনু িইইইইজ( চঁিচেয় ইতু সবাইেক বলল)
কাােসর অেনেক এেস ভীড় জমােলা
এবার বেলা িক বলেব (ইতু)
অ গালাপটা ইতুর িদেক বািড়েয় বলল
— ইতু,,,,, ভািসিটর থম থেকই তামােক খবু ভােলালােগ
তামার রািগ রািগ চহারাটা খবু ভােলালােগ
আিম তামােক ভােলাবািস ইতু
—— ঠাসসসসসসস
( অর গােল ইতু একটা কেষ থার িদল)
চারিদেক হািসর রাল পের গল
–ভােলালাসা!
িহিহিহ তােক?
একটা াতেক?
তুই ভাবিল কের কের তার মেতা ছেলেক ইতু ভােলাবাসেব!
িনেজেক আয়নায় দেখিছস কখেনা?
াত কাথাকার
আেরা অেনক িকছ ু বেল খবু অপমান কের অেক
অর সহ হেলও এসব সহ করেত পােরনা সািময়া কাা করেত করেতই চেল যায় বািড়েত
আর কাােসর সবাই তখন মজা লটু েত ব
মাথাটা িনচু কের একপা একপা কের বািড়র পেথ চেল যায় অ
রােত বেস বেস অ ভােব

— আা আমার কাথাও িক লখা আেছ আিম ত?
িঢেলঢালা ময়লা পাষাক আর চল
ু টা ভতার জন ডান িদেক িসঁিথ কথাটাই িক ত?
চেু ল তল ববহার করাটা িক খারাপ?
হাহাহা হয়ত তাই
অপরিদেক সািময়ার খারাপ লাগার কথা কারণ তার  অ এেতাটা অপমািনত হল িক ওর কন জািন খারাপ লাগেছ না
বরং ভােলা লাগেছ এই ভেব য
হয়ত শষ মষ এই াত টা আমারই হেব
এসব ভাবেছ আর হাসেছ সািময়া
পরিদন পরিদন ভািসিটেত একটা কােলা গািড় ঢুেক সবাই গািড়টার িদেক তািকেয় আেছ
খবু দািম গািড় দেখই বঝ
ু া যাে
সবাই উৎসক
ু ভােব চেয় আেছ
গািড় থেক কাট পরা একজন ভ লাক নামেলন সােথ একটা ছেল সবাই ধু হাঁ কের চেয় আেছ িঠক যমন ভােব থম িদন
সবাই চেয়িছল সরকম ভােবই
ভ লাক আর ছেলটা িিপােলর েম চেল গেলন তারপর িকছ ু কথা বেল চেল গেলন লাকিট
–may i come in sir ?
(কথাটা েনই সবাই সিদেক তাকােলা সবাই)
হাআআআ কের চেয় আেছ সবাই
নীল শাট, চল
ু র কের ছাঁটা এক কথায় পরু াই িহেরা
ু াইক করা, দািড়টা স
–yes come in িক তুিম ক? (সার)
— িক বেলন সার আমােক ভুেল গেলন
আিম াত সার মােন অ (অ)
–তুত তুিম অ!! এই পাশােক! (সার অবাক হেয়)
— িজ সার আিম
আসেল আমার বাবা িমক না আমার পিরবার আেমিরকা থােক বাবা এেপাট এ ইমেপাটস এর ববসা কের
আসেল িবলাশীতা আমার ভােলা লােগনা তাই সাধারণ থাকার চা করতাম
বাট আপনােদর আপেডট সমােজ এর দাম নই তাই আিমও আপেডট হেয় এলাম (অ)
বেলই িপেছ িগেয় বেস পড়ল
সবাই ধু অবাক চােখ চেয় আেছ আর ইতু তা অবােকর এক হাত উে আর সািময়া িকছ ু বঝ
ু েতই পারেছনা
াস শষ হেতই অেনক ছেল এেস অেক বু হওয়ার েপাজাল িদে অও হািসমেু খ হন করেছ
আর ইতু আপেসাস করেছ
াস আেরকটা শষ কেরই অ বাইের এেস আবার সই গািড় কের চেল যায়
এভােব কেয়কটা িদন চেল যায়
এখন অর অেক  আর সািময়ার এেত খবু ক হে কারণ অ এখন সািময়ার সােথ কথাই বেলনা সািময়া ভােব
বড়েলাকরা বিু ঝ এমনই হয়?
পরিদন কাােস অ বেস আেছ িঠক তখনই
–অোওওও ( ইতু)
— আের ইতু তুিম বেলা? (অ)

— আিম সির অ সিদন তামােক অেনক অপমান কেরিছ বেল ( ইতু)
— আের না না িঠক আেছ (অ)
–আমার সােথ একটু বড়ােত যােব? (ইতু)
— িঠক আেছ চেলা
অর বা িনউ বাইেক কের ইতু নদীর পাের আেস ঘড়
ু েত
আর অপরিদেক অর সােথ ইতুেক দেখ খবু ক পায় সািময়া
ভােব
যখন অর কান  িছেলানা তখন আিমই িছলাম সব আর আজ অর অেনক  ধু আমােকই ভুেল গেছ
এখন ইতু অর আেশপােশই থােক অর খবু কয়ার কের একসােথ ঘড়
ু েত যায় একসােথ আা দয় অর অেনক অেনক 
খবু মজা কের সবাই
আর সািময়া এক কােণ বেস চােখর জল মেু ছ আর ভােব অেক িনেয়
লেকর পােড় বেস আেছ অ আর ইতু তখন
–অ তুিম িক এখেনা আমােক ভােলাবােসা? (ইতু)
— ম খবু ( অ)
–আিমও তামােক ভােলাবািস অ (ইতু)
— এভােব বে হেবনা আমােক স
ু র কের িফি ভােব েপাজ করেব পারেব িক? (অ আবদােরর সেু র)
–হা বাবু পারেবা (ইতু)
–ওেক তাইেল কালেক খবু সাজু জু কের ভািসিটেত এেস আমােক েপাজ করবা কমন (অ)
— আা তাই করেবা আমার পাগলটা (ইতু)
— িহিহিহ আিমেতা তামারই পাগল (অ)
তারপর িকছণ
ু আা িদেয় চেল যায় জন
পেররিদন ভািসিট বেস আেছ সবার সােথ অ
অ দখেলা ইতু খবু সেজ ওর িদেকই আসেছ তারপর
–অ উেঠ এেসা (ইতু)
— হা আসিছ
ভাই ও বােনরা সবাই একটু এিগেয় আসনু (অ চঁিচেয়)
সবাই এিগেয় এেলা
–এই বাবু লা লাগেছ তা (ইতু মাথাটা িনচু কের)
–আর লাগেব না এবার েপাজ কেরা (অ)
ইতু ফলু টা অর িদেক বািড়েয় অেক বলল
–আিম তামােক ভােলাবািস অ
–িক বলেল জাের বেলা (অ)
— আিমই তামােক ভােলাবািস (ইতু)
–জাের বেলা িনিন (অ))
–আিমইইই তামােকএএএ ভােলাওওও বািসইই ( ইতু চঁিচেয়)
— ঠাসসসসসস
(কেষ চড় বিসেয় দয় অ,,,,,, ইতুর গােল)

হেহেহ ভােলাবােসা আমােক?
িক বেলিছেল সিদন মেন পেড়?
আমার মেতা াত ছেলেক ভােলাবাসেব তুিম?
আের তুিম আমােক না আমার চহারােকও না ভােলােবেসেছা টাকােক
য আমার সাধারণ কই ভােলাবাসেত পােরনা স কখেনাই আমােক ভােলাবােস না
অ পােশর ভীেড়র মােঝ তািকেয় দেখ সািময়া দািড়েয় আেছ
–এই সািময়া এিদেক এেসা (অ)
সািময়া আসেছ না
–িক হেলা ডাকিছ না কােছ এেসা (অ চঁিচেয়)
ভেয় ভেয় সািময়া অর কােছ আসেতই অ সািমর হাত ধের হাচকা টান িদেয় বেু ক টেন িনল
–এই মেয়টােক দেখা
ভােলাবাসার মােন িক এই মেয়েক দেখ িশেখা
মেয়টা আমার িকছইু িছলনা দেখও বুের হাত বািড়েয়িছল
যিদন তামরা আমােক অপমান কেরিছেল সিদন এই মেয়টাই আমার পােশ িছল
মেয়টা আমােক অেনক ভােলাবােস তেব মখু ফেু ট বলেত পােরিন
তামােক ভােলাবািস বলেত বেলিছ আর মেয়টা িনেজর ভােলাবাসােক লিু কেয় রেখ আমােক খিু শ করেত চেয়েছ
আমার িকছ ু নই জেনও ভােলােবেসেছ
আর য আমার িকছ ু নই দেখও আমােক ভােলাবাসেত পাের আর যাই হাক এ ভােলাবাসােক অবেহলা করেল আমার মত
হতভাগা আর কউ হেবনা
ইতু চহারা দেখ না টাকা দেখ না মন দেখ ভােলােবেসা
একটা ছেল ভ ভােব থােক বেল তােক াত বেলানা কমন
আিম আমার কৃত ভােলাবাসা পেয় গিছ বেলই অ সািময়ার হাতটা শ কের ধের চেল যাে
আর সািময়া অবাক চােখ ধু অর িদেক চেয় আেছ
থাকুক না চেয়,,,,,,,,,,,,,, িকছ ু কথা না বঝ
ু াই ভােলা
,,,, ভােলাবাসা এমনই,,,,,,

িরিন দাড়াও (আিম)
– মম বেলা?(িরিন)
– আই লাভ ইউ?(আিম)
ভাবিছলাম চড় মারেবা িক মারেলা না। ভােলাই হইেছ মাের নাই। িক এটা িক ও তা লািঠ িনয়া আসতােছ? িক করেবা
বঝ
ু তািছ না। দািড়েয় থাকেবা নািক দৗড় িদেবা।
দশ সেক সময় িনলাম ,
নাহ আমার ভােলাবাসার দরকার নাই। জত
ু াটা হােত িনয়া িদলাম দৗড়। পছন থেক,
– কই যাস আয় তাের ভােলাবাসা দই।(িরিন)
– দরকার নাই তার ভােলাবাসার তুই থাক।(আিম)
ইিদন পর আবার যাইতািছ,
আজেক মেন হয় কপােল শিন আেছ,
ওই িদেক িরিন বেস আেছ ,ওর কােছ গলাম। িক িনরাপদ র বজায় রেখ যােত পালােত পাির।
– িরিন(আিম)
– মম বল?(িরিন)
– রেগ আিছস?(আিম)
– না বল?(িরিন)
– রেগ নাইেতা? (আিম)
– না বললাম তা?(িরিন)
– আই লাভ ইউ?(আিম)
আজেক একটা চড় মারেলা বাম গােল,
– িরিন? (আিম)
– এই িদেক আয়? (আিম)
– িক? (িরিন)
– দখেতা ডান গােল িক যন হইেছ না।(আিম)
– কই দিখ। িকছ ু নাই তা?(িরিন)
– এই গােল একটা থাড় মার।(আিম)
– কন?(িরিন)
– আু বলেছ এক গােল থাড় মাড়েল বউ মের।( আিম)
ঠাসস কের একটা চড় মের িরিন চেল গল।
,
ওহ আিম সানিভ আহেমদ সািকব। ইার ফা ইয়াের পিড়।
আর ও হেলা িরিন । অেনক রািগ একটা মেয়, সবাই ভয় পায় িক আিম পাই না। আিম তা ওেক ভােলাবািস তাই ভয় পাইনা।
মােঝ মােঝ অবশ একটু ভয় পাই তখন দৗড় দই।

তারপর ইিদন কেলজ যাইনা তখন ওর আর রাগ থােকনা।
আবার তখন একটা কা বািধেয় ফিল।
,
পেররিদন আবার কেলজ গলাম,
িরিনের দখলাম এিদেকই আসতােছ,
– িরিন আই লাভ ইউ?(আিম)
– তার িক এইটা ছাড়া আর কােনা কথা নাই। (িরিন )
– আেছ তা?(আিম)
– িক? (িরিন)
– আেগ আমার কথার উর দ?(আিম)
– আই হট ইউ।(িরিন)
– আা যা আর তাের আই লাভ ইউ কমনু া।(আিম)
– সি??(িরিন)
– মম।(আিম)
িরিনর চােখ খিু শর আভাস দখেত পলাম।মেন হয় অেনক খিু শ হইেছ। িক আিম তা তাের খিু শেত থাকেত িদেবানা ।
,
পেররিদন,
– িরিন আই লাভ ইউ?(আিম)
– ধরু র।(িরিন)
– িবর হিস।(আিম)
– অেনক িবর হি?(িরিন)
– তাহেল আিম আেরা িবর করেব?(আিম)
িরিন ইটা চড় মের উেঠ গল। সইিদেনর পর থেক মারেল ইটা কের মাের। একটা খেল আেরকটা িবনামূেল।
কন য বলেত গিছলাম।
,
বািড়েত এেস ঘিু মেয় পড়লাম। সকাল নটায় ঘমু ভাংেলা।
আজেক খাইেছ ােপাস করেত পাম না মেন হয়।
তারাতাির খেয় কেলেজ আসলাম,
িরিন ােস চেল গেছ আজেক আর হইেলা না। খারাপ লাগতােছ।
াস শেষ বাইের এেস,
– িকের মন খারাপ নািক?(িরিন)
– এেতান িছেলা তেব এখন ভােলা হেয় যােব?(আিম)
– িকভােব/?(িরিন)
– আই লাভ ইউ।(আিম)
অতঃপর আেরা ইটা চড় খেয় আমার গালটা লাল হেয় গল।
– িরিন?(আিম)
– িক?(আিম)

– আর ছটা হেল হাফ সচিু র? (আিম)
– িকেসর হাফ সচিু র? (িরিন)
– চেড়র।(আিম)
িরিন মচু িক হেস চেল গল। আিম আবােরা খাইলাম। াশ খাইলাম আরিক।
এই হািসটা দখার জন সারািজবন চড় খাইেত পাির?
তারপর আেরা ইবার ােপাস। িক কপাল খারাপ চড় ছাড়া আর িকছ ু জেু ট নাই কপােল?
তবও
ু ভােলাবািস। িক করেবা এখন আর। তুই ব্ঝ
ু িল না।
যিদ ভােলা নাই বােস তাহেল িডের বেল না কন?
,
ইিদন পর আবার কেলজ গলাম। িক িরিন কাথাও নাই।
ফান িদলাম, ফান ব। টনশন হে? িক হেলা মেয়টার কেলজ তা কখেনা িমস দয়না। কেলেজর অিল গিল াস ম সব
খেু জ দখলাম কাথাও নাই। ওর বািবেদর কােছ খাজ িনলাম নাহ কউ িকছইু জােন না বলতােছ।
শষেমশ া হেয় বেস পড়লাম পক
ু ু র পােড়।
িকছণ
ু পর িখলিখল কের হািসর শ পলাম। দখলাম
িরিন আর িতনজন মেয় হাসতােছ আমার অবা দেখ,
আমােক বাকা বানােনা হইেছ,
তবও
ু ভােলা লাগতােছ সামেন দখেত পেয়।
িরিন আর মেয় িতনটা আমার কােছ আসেলা?
– খবু মজা না?(আিম)
– মম। অেনক মজা?(িরিন)
– খবু ভােলাবািসস আমােক তাইনা?(িরিন)
– মম খবু বিশ ভােলাবািস?(আিম)
ভাবলাম এবাের কাজ হেব?
– িক আিম তা বািস না।(িরিন)
– জািন তা?(আিম)
– তাহেল কন ভােলাবািসস।?(িরিন)
– ভােলাবািস তাই।(আিম)
– আমার খালােতা বান। িশম,ু িরহা ,িনশাত। আর ও হেলা সানিভ।আমােক িতিদন ােপাস কের আর িতিদন িক পায়
জািনস।
ওরা িতনজন বেল উঠেলা – িক? ??
িরিন আমার কােছ আসেলা তারপর এক গােল একটা চড় মের চেল যেত লাগেলা।
– িরিন?(আিম)
– িক?(িরিন)
– এই গােল িদেয় যা?(আিম)
– িরিন িকছ ু বলেলা না এিগেয় এেস আেরকটা চড় মের চেল গল।
এতটা অপমান না করেলও পারেতা ।ওর বানেদর সামেন এভােব অপমান করেলা? ভােলাবাসেল পারেতা না । ও তা আমােক
ভােলাই বােস না আর িক পারেব না। তবও
ু এমিন মাের িঠক আেছ িক ওেদর সামেন ?? তবও
ু ভােলাবািস।

,
বাসায় এেস ভাবতািছ ,
আিম িক এতটাও খারাপ নািক?আিম িক দখেত এেতাটাও খারাপ য এতটা অপমান করেলা? আয়নার সামেন দািড়েয় আিছ আর
িনেজেক দখতািছ। আিম তা দখেত এতটা খারাপ না।তাহেল কন ভােলাবাসেলা না আমােক।
,
যাকেগ যা হইেছ হইেছ আিমও আর যাইতািছ না ওর সামেন।
আমার িনেজর ও একটা মান সান আেছ। আমার িনেজর ও যাগতা আেছ।
একটু বিশ ভােলাবাসিছলাম তা তাই বঝ
ু েলা না। বঝ
ু েব একিদন িঠকই বঝ
ু েব?
,
তারপর িকছিদন
ু কেলজ যাওয়া ব। িনেজেক শ করতািছ যােত ওেক সামেন পেলও কথা না বলেত পাির।
পেনর িদন পর ,
আজেক কেলজ যাইতািছ ।মেন হাজােরা  উিক মারতােছ। িক বলেব দখা হেল নািক আবার অপমান করেব? ভাবেত ভাবেত
কেলেজ এেস গিছ।
িরিন আমােক দখা মাই এিগেয় আসেলা,
আিম এিড়েয় যাওয়ার চা করলাম িক ব ৃথা চা।
– আিম সির আসেল সিদন বিশ খারাপ বাবহার কেরিছ তার সােথ? (িরিন)
– না িঠক আেছ। আিম তা ওটার ই যাগ।আিমই সির তােক এেতািদন িডাব করার জন।(আিম)
বেলই চেল আসলাম। আমার তা ভােলাবাসার ও অিধকার নাই। থাকেল আজেক জিড়েয় ধের বলেতা ভােলাবািস। ধু সির
বেল সব িকছ ু শষ কের িদেতানা।
,
ভাবিছলাম আর কেলজ যােবানা। যাই ও নাই ছয় মাস।
িক পিরা  হেয় গল তাই আবার যেত হেলা,
ায়ই দখা হয় পিরার মেধ। আেগ গেল কথা বলেত হেব ওর সােথ তাই ৫ িমিনট লট কের যাই। তাহেল আর কথা বলেত
হয়না। আবার পিরা শষ হওয়ার ৫ িমিনট আেগই খাতা জমা িদেয় চেল আিস যােত আর দখা না হয়। কারন আিম জািন যতই
ভুেল থাকেত চাইনা কন ভােলাবািস এখেনা। িক ও তা বােস না। হয়েতা এখন বােস িক সময় চেল গেছ।
শষ পিরার িদন কেলজ থেক জানােলা সবাই িমেল িপকিনক এ যােব। িপকিনক এ যাবার কারনটা আিম। কারন আিম খবু ই
 কৃিতর ছেল ।য ছেল সারা কেলজ মািতেয় রাখেতা সই ছেল আজ কােরা সােথ কথা বেল না। বলেত গেল বাবা হেয়
গেছ?
আমােক িপকিনক এর কথা বলায় আিম সরাসির না কের িদেয়িছলাম। িক সার আমার মােক ফান িদেয় রািজ করায়। তবও
ু
আিম না কির িক মা শােননা। আমােক যেতই হেব তাই িনিদ িদেন যথাথ িত িনেয় গলাম।বাস ছাড়ার আধা ঘা আেগ
সবাই উপিত ধু িরিন ছাড়া।
যাক ভােলাই হইেছ দখা হেবনা। বােস উেঠ সবাই যার যার জায়গা িনেয়েছ ধু আমার পােশর িসটটা খািল। বঝ
ু েত পারলাম
এই িসটটাই িরিনর। িক আমার পােশই কন?
বাস ছাড়ার ৫ িমিনট আেগ িরিন এেস উপিত।বােস ঢুকেতই আবার াশ খলাম িক াশ টা খেত িদলাম না ।মনটােক
ির করলাম আর না। আমার পােশ বসেলা িরিন।
– সার, (আিম)
– হা বেলা(সার)

– আিম আমার িসটটা বদল করেত চাই?(আিম)
– কন?(সার)
– বেলম আেছ সার। ,(আিম)
– িক এখন তা চজ করা যােবনা।(সার)
– আা?(আিম)
িক আর করা এখন এভােবই যেত হেব?
– আমােক এেতা ইগেনার করেছা কন?(িরিন)
– আপনােক কন ইগেনার করেবা?(আিম)
– ওই আপিন ক তুিম বলিব??(িরিন)
– সির পারেবা না??(আিম)
– কন পারিব না?(িরিন)
– আপিন আমার ক হন য আপনােক তুিম বলেত হেব?(আিম)
– আিম সির সি বলতািছ তুিম চেল যাওয়ার পর বঝ
ু িস তুিম িক িছলা। আিম সি তামােক ভােলাবািস?(িরিন)
– যখন সময় িছেলা তখন বেু ঝন নাই এখন বেল িক লাভ। (আিম)
– সময় িক চেল গেছ? (িরিন)
– মম চেল গেছ?(আিম)
– তাহেল কন ভােলাবাসেত বাধ করলা? কন শত অবেহলা অপমান চড় খাওয়ার পর ও ভােলাবািস বেল পছন পছন
ঘরু তা।কন িকছ ু না বলা সেও ভােলাবািস বলতা।এখন আিম ভােলাবাসিছ তাই চেল যা।(িরিন)
– আিম কাউেক বাধ কিরিন । ভােলাবাসতাম তাই িপছেন ঘরু িছ িক তখন স দাম দয় নাই এখন আর িক?(আিম)
– আিম তামােক ভােলাবািস। কথা িদতািছ আর কখেনা তামােক ক দেবানা। আমােক একটা সেু যাগ দাও তামােক
ভােলাবাসার।(িরিন)
বেলই আমার বেু ক ঝািপেয় পড়েলা।আর কাদেত লাগেলা।
এখন আর আমার সাধ নই ওেক সিরেয় দওয়ার।
চাইেলই ওেক অপমান করেত পারতাম িক কির নাই।কারন ভােলাবাসিছলাম তা সির ভােলাবািস?
,
আসেল ছেলরা এমনই শত অবেহলা শত অপমান সেও িনাথ ভােব ভােলােবেস যায়।

ওই ওঠ ওঠ কািচং এ যািব ওঠ…
সকাল সকাল আইেছ িবর করেত মটু িক টা…
মািরয়া মােন আবার আপরু ডােক ঘমু টা ভাঙল, আজেক না
িতিদনই একই কাজ কের একিদন শাি নাই…
`
ঘমু থইকা উইঠা যই াশ করেত যামু িঠক ওইসময় মেন পরল আজ
তা বার.. পরু া মাথা গরম হইয়া গেছ…
– ওইতত তুই জানস না আজেক বার, ডাক িদিল কা? (আিম)
-.. … ( িজায় কামড় িদয়া উঠল িঠিকই তা)
– ওই কথা কস না কন..?
– আের ভাই িতিদন ডাকেত ডাকেত অভাস হইেছ তা তাই,
আর এ ঘমু াইেত নাই ৬ ঘাই এনাফ…
– চপ
ু আর ান িদেত হইব না..
`
২.
এই তা গেলা আমার বােনর কািহনী এখন আিস মইন
কািহনীেত…
`
সকাল সকাল উিঠয়া কেলজ এ গলাম..
যাইয়া দিহ সব মামরু া আা িদতােছ িভতের, যাই হাক
আিমও যাগ িদলাম..
িকুণ পর সািদয়ার আগমন..
আহা আমার বাবী িক গাপন কথা আিম ওের ভােলাবাইসা
ফলিছ…
`
েম পইরা আজকাল অেনক ািম কমাইিছ..
আেগ সােহ ১িদন হইেলও ধান িশেকর কে যাইয়া
নািলশ নেত হইত আর এখন মােসও একবার যাইেত হয়না..
`
ায় ৩মাস ঘরু িছ ওর িপছেন, থম ভােলাবাসা িঠক টর
পাইিছলাম যখন আমার চ অসু তার মেধও ওেক দখার
জন কেলেজ গিছলাম, সবেচেয় বশী ওর কথা মেন পড়া, সব
িকছ ু এেলােমেলা হওয়া িঠক পাগেলর মত… যটা ধু েম

পরেলই হয়…
`
– ইেয় মােন একটু নবা (আিম)
– বেলা ঢং করার িক আেছ (সািদয়া)
– না মােন িকছনা…
ু
ভেয় িকছ ু বলেতই পািরনা, সত বলেত সব ভুইলা যাই.. আিম
জািন সািদয়া জােন য আিম ওেক ভােলাবািস.. যাই হাক
পের বলবিন..
`
িকছিদন
ু পর…..
না আর থাকেত পারিছ ইদানীং সািদয়াও আমােক একটু বশীই
 িদে, আমার বেল দওয়াটাই িঠক হেব…
তাই ওেক বেলই িদলাম, আর সােথ সােথ আমােক হা বেল
িদেছ…
িবরাট খিু শ হইিছ িহিহিহ…
`
এইেতা িরেলশেনর এক মাস খবু ভালই চলিছল , ও আমােক কােনা
মেয়র সােথ কথা বলেত িদত না আর কথা বলেত দখেলই হইেছ
রােগ ফইু লা থাকত.. িদন রাত কথা চলত ফসবেু ক আইসা ধু ওর
সােথই কথা বলতাম.. সােথ রামািক গ পড়তাম..
`
যাই হাক এইিদেক বুবাব বেল সািদয়া কমন জািন ওেদর
সােথ ভাব নয়, আেগ ওর কােনা দামই িছেলানা কেলেজ আর
এখন এ ভাব…
`
এইসব কথায় আিম কান িদতাম না কারণ কওই পারেব না
ভােলাবাসার মানেু ষর নােম খারাপ নেত যতণ না স
দখেছ ওটা…
`
– হােলা ইরফান (সািদয়া)
– কহ? (মািরয়া)
– ইেয় মােন আপু ইরফান ক একটু িদেত পারেবন?
– ও তা ছােদ গেছ ওেয়ট ডেক িদি..
`
– হােলা (আিম)
– ম েনা আিম কাপ চাই (সািদয়া)
– হাহা! িক বেলা এইটা তা দিখ পেু রা ফসবেু কর গ লার মত

হেয় গেলা..
– এইসব ফালতু কথা বাদ দও, তামার সােথ িরেলশন রাখব না
বাস.
– িক দাষ করিছ আিম?
– সব দাষ আমার য তামার মত ত চিরওয়ালার সােথ
িরেলশন করিছ…
– তারপর..? (২টা লাইন বক
ু িচের দয় আমার)
– তারপর আর চহারা দখেত চাইনা তামার.. (টু টু টু)
`
কেয়ক ফাটা পািন গিড়েয় পরল। এইসব িক হল বঝ
ু লাম না ১মাস
গল আর আেগ না বেল এখন এ সহেজ বইলা ফ এইসব…
`
আমােরা মাঝ খান িদেয় সেহ হইেছ, মেয়টা হাইফাই এ
আস…
`
আমার িকু করার নই, মন চাইিছেলা কেলেজর সবার সামেন
থাড় মারেত িক এইটুক ও পারব না। এই কেয়কিদেনই খবু আপন
কের িনেছ ওেক, ঘ ৃনা করাটা এ সহজ হেত পােরনা, িক
িত েলা আেরা বশী কে দেব আমায়…
`
কেয়কিদন কেলক কািচং সব ব রাখলাম..
মািরয়া িঠিকই এসব আচ করেত পেরেছ, তাই আমােক বলল িক
হইেছ র ভাই..
– িকুনা..
– আমােকই বলিবনা বাহ.. এটা পর আিম..
– ওই কুি এমেনও জানস আিম ক ইেমাশনাল এর উপর এইসব কস
কা..
– আা সির এবার বল…
ওই য সািদয়া, ও আমাের বলেছ কাপ আিম নাকী াত,
এইসেবর কােনা মােন হয়..?
– িকহ, ওইটাের কালেকই কেলজ এ যাইয়া থাড় িদয়া আসম.ু .
– আিমও ভাবতািছলাম এইটা িক তুই িকছ ু কিরস না…
`
রােতর বলা…
িসিফন আপরু (খালাত বান) ফান..
– িকের ভাই িক হইেছ?
– কই িক হইেছ!

– লক
ু াস কা, মািরয়া সব বলেছ আমাের ন থাড় মারার
দরকার নাই, আর নলাম তুই নাকী বলছছ ওের আেরা শাি
িদিব..
– ম িদমনু া মােন অবশই িদম.ু .
– নাহ! এইসব করেল তার আর ওই মেয়র মেধ কােনা পাথক
থাকেব না… ওই মেয় িনেজর পােপর শাি িনেজই পােব তুই
ধয ধর আর পড়ােলখায় মন দ…
– ম তাই তা ওেক…
`
(কেলেজর সই সবেচেয় ফািজল ছেলটা বমহল মািতেয়
রাখত আজ স কিব টাইেপর হেয় গেছ.. তার ফসবেু কর পা
েলা দেখই বঝ
ু া যায়..)
`
এইসব িরেলশেনর কথা েলা ভুলােনার জন ফসবেু ক সময় িদেত
লাগলাম টুকটাক কিবতা মাথায় আসত ওলা িলেখ পা
িদতাম…
ধীের ধীের গ লখা  করলাম..
এই সবু ােদ অেনেকর সােথ পিরিচয় হেলা..
তাছাড়া শংসা ও পাি তাই িদনেলা ভালই যািল..
কেয়ক মােসই বশ ভােলা িলখা  করলাম, নাম ও ছরােত লাগল
কেলেজর সবাই বশ ম
ু তা তােদর কথা েনই বঝ
ু া যায়…
`
সািদয়ার কােন এইসব যাে .
– িকের ইরফান তা িদন িদন পপল
ু ার হেয় যাে (িনিধ)
– তা আমার িকহ.. হাহ চার পাঁচজন িচনেলই হয় নািক বাদ দ
ফালতু…
`
সািদয়াও ফসবেু ক ঢুেক অেনকিদন পর আর ঢুেকই সই নামিট
‘Md Irfan Robo’ এইিট আনক কের..
তারপর ওর লখা গ েলা পরেত থােক, িনেজর অজােই ও
ওর গের েম পের যায়, ওর সােথ কথা বলেত চাইেলও
পােরনা…
`
৩.
আজ নসু রাত আপু ফান িদল( ফসবেু ক পিরচর পের বাব)
– িকের ভােলা আিছস..?
– হা আপ,ু তুিম?

– আিম সবসময়ই থািক, আা ন তার জন স:ু সংবাদ আেছ!
– িক?
– এক ডাইেরর তার লখা েলা পছ করেছ, তার সােথ কাজ
করেত চায়..
– িক বেলা আপু তাই নািক,
– হা র ভাই, তুই কাল এই িঠকানায় চেল আিসস…
`
হা ওই ডাইেরেরর সােথ িমেল কেয়কটা নাটেকর গ িলেখ
দই, বশ ভােলাই চলিছেলা..
িদন িদন মানেু ষর ভােলাবাসা পেত থািক..
`
`
আজ ১৩ম রাজা…
ধানমি লেকর গাল চের পথচারী িশেদর ইফতার করার
আেয়াজন কেরেছ নসু রাত আপু আিমও িছলাম সখােন..
`
আেয়াজন শেষ গািড়েয় উঠব িঠক এমন সময় সািদয়া হািজর…
– েনা?
– িকছ ু বলেবন? (জািন িক বলেব)
– আেগর সব ভুেল নতু……..
থাক আর বলা লাগেব না, আমার মত ােতর সােথ কথা বলেল
আপনার মান সান কেম যােব.. টাটা….
`
`
হাহাহা আজ আিম সফল হা আিম সফল আজ, তামার িমেথ
ভােলাবাসাই আজ আমােক এখােন এেনেছ… একটা হাা
সালটু িদেয় গািড়েত বেস পরলাম….
`
`( সবসময় একই সময় চেলনা, িদন সবারই আেস, ভাগ সকেলরই
বদলায়, কােনা মানষু েক ছাট কের দখেত নই, িকছ ু ধাা
উপের উঠার রাা দখায়)

১।
সব মেয় ঘমু ােনার আেগ চল
ু বেধ ঘমু ায়, এই মেয় রােত চল
ু খালা রেখ ঘমু ায়। মেয়িটেক িনেয় আমার সারািদন কান
অনভ
ু িু তই কাজ কেরনা, রােত ধু ঘমু ােত পািরনা, কারন এই মেয় রােত চল
ু খেু ল ঘমু ায়,আমার চােখ তখন ঘার লােগ।
.
মেয়িটর সােথ আমার িবেয়র তেরা িদেনর মাথায় ওেক এখােন িনেয় আিস। িবেয়র পেরর সাতিদন বাবা মার সােথ িছলাম,
এরপর এখােন চেল আসা। আমার ইে িছলনা ওেক িনেয় আসার, িক বাবা মা কথা শােননিন আমার। তারা চায় ছেল একা
একা অেনক ক কেরেছ খাওয়া থাকা িনেয়, এখন আর না। বাধ হেয় ওেক এখােন িনেয় আসা। ওর সােথ আমার িবেয় হয় মা
বাবার ইেেতই।
.
দখেত িগেয় ওর মেধ আহামির আিম িকছইু পাইিন। গােয়র রং শামলা, খবু সাধারন একটা সােলায়ার কািমজ পড়া িছল, চল
ু
বনী কের রাখা, মেু খ িম পাউডােরর কান অি নই, ক মালােয়ম নয় আিম তা দূর থেকই বঝ
ু েত পারিছলাম। আমার
ভােলা লােগিন িকছই।
ু িক মা বাবা িকভােব এই মেয়েক যন পছ কের ফলেলন। আিম না কেরিছলাম, িক তারা আমার
িপছ ধেরই রইেলন িদন িদন। অবেশেষ তােদর ইার কােছ হার মেন িনলাম। আমােদর িবেয় হেয় গল।
আজ পয আমরা কাছাকািছ হইিন, আমার ইে কেরিন, মেয়িটর মেধও আিম সরকম কান ইে দিখিন।
.
২।
সারািদন অিফস কির, সায় বু কিলগেদর সােথ আা িদেয় রােত বাসায় িফের খাওয়া দাওয়া সের, িটিভেত িনউজটা দেখ
ঘমু ােত চেল যাই, সকােল নাাটা সেরই আবার বিড়েয় পিড়।ওর সােথ েয়াজন ছাড়া কান কথা হয়না। ছিটর
ু িদেন আমার
সকােল অেনন ঘমু ােনার অেভস, এই মেয় আমােক ছিটর
ু িদেনও রাজকার মত সকােল ডেক নাার জন বেল, আমার
িবর লােগ, মেন হয় এক ধমক িদেয় বিসেয় রািখ, পািরনা তাই মেনর ইা মেনই চেপ যাই। আিম এগােরাটা সােড়
এগােরাটার িদেক ঘমু থেক উেঠ দিখ টিবেল খাবার সভােবই পেড় আেছ, তার মােন এই মেয়ও খায়িন। মেন মেন ভািব
এেতা ভােলা আপদ গলায় ঝুেলেছ! আিম নাা কের, বারাায় িসগােরট ধরােত িগেয় দরজার ফােক দিখ মেয় রাাঘের
খাে। আিম ভািব িসেনেমিটক নাকােমা।
ছিটর
ু িদন েলা অসহ ঠেক আমার কােছ। আমার িটিভ দখার খবু নশা নই, ঘমু থেক দরীেত ওঠার কারেন পেু র ঘমু ও
আর আেসনা।
িক করেবা বিু ঝনা। আেগ ছিটর
ু িদেন বািড় চেল যতাম, এখন মেয়িটেক একা রেখ যাওয়া যােবনা বেল বািড়ও যাইনা, ওেক

িনেয় যেতও ইে কেরনা।এই মেয়ও আনইিজ িফল কের বাঝা যায়, টুকটাক কােজর বাহানায় ের েরই থােক।তবু আমার
িবর লােগ মেন, উটেকা ঝােমলাই মেন হয়।
.
৩।
সিদন সকােল অিফেস বর হবার সময় ও বেল, চাল নই। পেু র হেব িকনা িজেস কির আিম, বেল পেু রর রাার জনও
হেবনা। রেগ গলাম, চাল নই এখন কন জানাে কাল জানায়িন কন! িচবক
ু টা নািমেয় িনচু গলায় বলল, ভুেল িগেয়িছলাম।
বেল ওভােবই দািড়েয় রইেলা। আিম বর হেয় গলাম, রাগ িনেয়ই, চাল িকেন আবার বাসায় আসবার সময় আমার নই।
ভাবলাম, না খেয়ই থাকুক একেবলা না খেল িকছ ু হয়না। মেন খচখচািন ভাব রেয়ই িছল। সারা সকাল কাঠফাটা রােদর পর
হঠাত কেরই পেু রর পর আকাশ মঘলা হেয় এল। অিফেস চাপটাও কেম এল, তাই সিদন তারাতািরই বিরেয় গলাম। চাল
িকেন বাসায় জলিদ িফের গলাম। দরজায় বারবার নাড়া িদেয় ভতর থেক কান আওয়াজ পািনা, আমার কােছ লক খালার
এা চািব থােক। দরজা খেু ল িভতের ঢুেক দিখ মেয় গভীর ঘেু ম, সই খালা চল
ু খক
ু
ু , এেলােমেলা শািড়। ইে কের খক
কািশ িদই আিম, ও ধরফর কের উেঠ বসেলা। এেলােমেলা শািড়টা কান মেত থপ
ু থাপ কের উেঠ দাড়ােতই, মাথাটা চেপ আবার
িবছানায় বেস পড়েলা। িক বাপার িজেস কের জানেত পারলাম সামান নািক র। চাখ দেখ মেন হেলানা রটা সামান।
বাসায় থােমািমটার নই, র কতটা ওষধু লাগেব িকনা বঝ
ু েত বাধ হেয়ই কপােল হাত িদেত হেলা। এই থম ওেক শ কেরই
অবাক হলাম, ভীষন র! পেু র িকছ ু খেয়েছ িকনা জানেত চাইলাম, চপ
ু কের বেস রইল। আমার একই সােথ খারাপ লাগেছ
আবার িবরও লাগেছ। ওেক েয় থাকেত বেল আিম কাপড় পাে রাা ঘের ঢুকলাম, একা থাকার কারেন টুকটাক রাার
অেভস আেছ আমার।
ভাতটা রঁেধ িনেচ িগেয় ওষধু এেন িদেত হেব, ভাবেত ভাবেত ঝমঝিমেয় ব ৃি। দড়জা িদেয় দখলাম ও দৗেড় সদর দরজা
িদেয় বর হেয় যাে। িক হে বাঝার জন িপছ ু িপছ ু আিমও এিগেয় গলাম, দিখ স ধপ ধিপেয় িসিড় বেয় উপের উেঠ
যাে। িক হেয়েছ িজেস করেতই বলল, ছােদ কাপড়। কাপড় তুেল আধেভজা হেয় িফের এল। কাপেড়র পিরমান দেখ
আাজ করেত পারলাম েরর কারন। বাসার সব কাপড় ধেু য়েছ বেল মেন হল। রাগ হল তখন। কাপড় ধেু য় র বািধেয় বেস
আেছ তার সবা করেব ক! ভাবলাম ঝাির দওয়া দরকার, তার যমন ইে স সভােব চলেব নািক! রাাঘর থেক বর হেয়
দিখ স েম নই। বারাায় শা ভংিগেত কাপড় নাড়েছ, চল
ু খালা। আমার সিদন িদেনর আেলােতই ঘার লাগেলা। ওই
একরাতই ধু আমার রাধেত হেয়িছল, পরিদন থেক র িনেয়ই স টুক টুক কের সব কাজ করেতা, আমার িকছ ু বলার ইে
হয়িন, কাজ করেত পারেল কক! আমার দািয় িছল ওষধু িকেন দওয়া আিম িদেয়িছ, আর িজেসও কিরিন র আেছ িক
নই।
.
৪।
বছেরর শেষর িদনেলােত অিফেস চাপ খবু কম থােক। অযথা অিফেস বেস থাকেতও ভােলা লােগনা। মােঝ মােঝ পরু
পেু রই বাসায় িফের যাই। সিদন চািব িদেয় িনেজই দড়জা খেু ল ঢুেকিছ। ঘের ঢুেক দিখ মেয় মেঝেত বেস একমেন পােয়
আলতা সাজাে, আিম পােশ দাড়ােনা টরও পায়িন। সের এেস সামেন দাঁড়ােল চমেক উেঠ দাড়ােত দাড়ােত উে ফেল
আলতার বািট। িক যন িক বড় অনায় কের ফেলেছ দ ৃিেত তািকেয় িছল, আিম হেস ফললাম,সই হািসেত স অবাক হয় ,
আিমও অবাক হই। সিদন বািক সময় জনই চাখ এিড়েয় চলার চা করিছলাম।
.
আেরকিদন বাসায় এেস দরজা নেড় কান শ না পেয় িনেজই দড়জা খেু ল িভতের ঢুেক দিখ ম ফাকা, বারাােতও কউ
নই। আমার ভয় হয়। অেচনা শহর মেয়টা যােব কই! আেরা ভয় হেলা যখন মাথায় ভাবনা এল, আমােক ছেড় চেল গল
নােতা! বাসা থেক বর হইেয় িসিড় িদেয় নামিছ তখন মেন হল ছাদটা একবার দেখ যাই। িগেয় দিখ মেয়, িবিং এর সব

বাা কাা িনেয় কানামািছ খলেছ। বাারা ওর কামেড়র পছেন লেগেছ। মেয়টার খবু বিশ সড়
ু সিু ড়। ওর হািস থামেছনা।
মেয়িট এভােবও হাসেত জােন! আমার ঘার লােগ।
.
৫।
িতিদন আমার জলিদ জলিদ বাসায় ফরার ইে হয়, পেু রর পর থেক অিফেসর চয়ারটা আর ভােলা লােগনা, বু কিলগেদর
আাও আর ভােলা লােগনা। বাসায় িফের আিস, অলস বেস থািক আড় চােখ ওেক খেু জ বড়াই। ও আেগর মতই দূের দূেরই
থােক। আিমও িকছ ু বিলনা। মা বারবার ফান কের বাসায় যেত বেল অির কের ফলেলন। সই য িবেয়র পর এলাম আর
যাওয়া হয়িন। মেন হল যাওয়া দরকার তখন।  শিন ব, ব ৃহঃিতবার িবেকল িবেকল কের বর হেয় গলাম। ব ৃহঃিতবার
মােনই ভীড়। বােস পাশাপািশ ফাকা কান িসট পলাম না। ওেক এক মিহলার পােশ বিসেয় িদেয় আিম পছেন আেরকজেনর
সােথ শয়াের বেসিছ। যতবার বাস থােম ততবার চাতেকর মত দিখ ওর পােশ বসা মিহলা নেম যায় িকনা। অেধক পথ তখন
চেল এসিছ, িসট ফাকা হেতই আিম দৗেড় িগেয় ওর পােশ বিস। দিখ মেয় ঘমু , চল
ু িকছ ু াপার বাইের অবাধ উড়েছ। আিম
চাখ বেু জ মচু িক হািস। এর মেধ টুপ কের ওর মাথা এেস কাঁেধ পেড়। আমার তন বােড়, আমার ঘার লােগ। কাধ ঝািক
িদেয় জািগেয় িদেতই দিখ মেয় লায় চপ
ু েস গেছ।
.
৬।
বাসায় সারািদন লাক লেগই রইেলা, নতুন বউ অেনেকই দেখিন তারা দখেত এল। মা ছেলর বউেক িনেজর থেক আলাদা
হেত িদেন না, বউেকও দিখ মােয়র িপছ ছাড়ার ইে নই। িবেকেল দিখ মা তল িদেয় িদে মাথায়, ওর চাখ িদেয়
িনঃশে পািন পড়েছ। পািন িনেয়ই মার কথার উর িদেয় যাে াভািবক ভােবই। আিম লিু কেয় দিখ আমার ঘার লােগ। মা
যখন ছাড় দয় ও তখন অৈথ সাগের পেড়, আমার ঘের এেস িক করেব বঝ
ু েত পােরনা, আবার অন েম িগেয় একা বসেল মা
িক ভাবেব সটা ভেব অন কাথাও যেতও পােরনা। সায় বারাায় িগেয় দিখ উদাস তািকেয় আকােশর িদেক। আিম
িজেস, মার বাসায় যােব? ও চমেক ওেঠ। আিম অকােরও টর পাই ওর চাখ িচক িচক করেছ। আমার ঘার লােগ। আিম
ছিটু মােনজ কির আেরা একিদেনর। বািড়েত িগেয় ওর িক উাস! িনেজর ঘরটােত ঢুেক স িক কাা! আিম বঝ
ু েত পািরনা িক
করেবা, হা কের চেয় থািক। অবাক চােখ দিখ দয়ােল ছিবেলা, মায়বী মেু খর ছিবেলা। সারািদন স বাসায় ছেটাছ
ু িটু কের
বড়ায়, আর একটু পর পর িকছনা
ু না িকছরু বাহানায় ঘের এেস ঘেু র যায়, আমার িকছ ু লাগেব িকনা বাঝার চা কের। আিম
িতবার ত ৃির িনঃাস ফিল।
.
৭।
আমার ছিটু শষ। সবাই বলিছল ওেক রেখ যাই যন িকছিদেনর
জন, আিম মেু খ সায় িদিলাম িক রাগ হিল েতেকর
ু
উপর খবু । ও যিদ রািজ হেয় যায়, সই ভেয় আমার বক
ু িঢপ িঢপ করেছ তখন। থাকেত রািজ হয়িন। িফরিত পেথ আিম চাইেত
লাগলাম ও আবার সিদেনর মত ঘিু মেয় যাক আর মাথাটা আবার আমার কােধ এেস পড়ক
ু । আিম িবচেন ওর একটু পােশ সের
আসেতই বঝ
ু লাম ও কাঁদেছ। আমার রাগ হল খবু , কন কাদেছ ও, আমােক িক ভােলা লােগনা! যত পথ শষ হেয় আসিছল,
মঘ তত গভীর হেয় জমাট বাধিছল আকােশ। ঘার ব ৃির মেধ বাস থেক নামলাম আমরা। িরায় উঠেত উঠেতই তখন িভেজ
একাকার। ড তুেল খবু পাশাপািশ জেন বেস আিছ। তােতও আমার রাগ কমেছ না।
.
৮।
আমার ব ৃি ভােলা লােগনা, ছাট বলা থেকই ব ৃিেত ভজার অেভস নই। ব ৃির পািন মাথায় পড়া মা আমার র ঠাা ধের
বেস। সিদেনা বািতম হেলা না। হাড় কািপেয় র এল আমার। সিদন বঝ
ু েত পারলাম একটা মেয় কতটুকু মায়া তার

ভতের লালন কের! েরর পর থেক মু েতর জনও স আমার পাশ থেক সেরিন। আমার তািকেয় থাকেত ক হিল, তবও
ু
যতবার চাখ খেু ল তািকেয়িছ দেখিছ ও উেগ িনেয় তািকেয়ই আেছ মেু খর িদেক। ওর শ আর উেগ পাওয়ার জনই মেন
হয় আমার র আেরা জেক বসিছল। সা পিরেয় র আেরা বাড়েলা, সব িকছ ু আভািবক, আেলা চােখর পাতা ভদ কের
চােখ িগেয় লাগিছল।
.
বেশর মত কতন পেড় িছলাম জািননা, শষরােতর িদেক যখন চাখ খল
ু লাম আেলা আর চােখ এেস িবধেলা না। দিখ ঘের
মাম লেছ।
ািেত চাখ খেু ল রাখা খবু কের তখন। চাখ বেু জ মরার মতই পেড় রইলাম। িকছন
ু পর খয়াল করলাম নরম হাত আমার
কপাল বেয় বার বার চেু ল হাত বল
ু াে। আিম আ হেয় পিড় মায়ায়। আিম িশহিরত হই কপােল যখন তার নরম ঠােটর শ
পলাম। আিম অবাক তখন তার িদেক চেয়। দিখ মােমর আেলায় মায়াবী একটা মখু আমার দ ৃির খবু কােছ, আিম কেপ
ঊিঠ। আমার ঘার বােড়, হােতর জাের খবু কােছ টেন িনই তােক। জাপেট ধের রািখ তার শরীর। স বাধা দয়িন। ধু মখু লু

িেজর ধাের বেস আিছ।
এটা একটা ছাটখাট িজ।এখােন গািড়েঘাড়া যাতায়াত নই।
ধু িবেকলটা উপেভাগ করার জন মানষু এখােন আেস।
তা আিমও এখােন আসিছ িবেকলটা উপেভাগ করার জন।
.
িকছন
ু বােদ স আসল।
স,য হল আমােদর এলাকার মেয়।আমার বাসার ইটা বাসা পের তােদর বাসা,আমার াসেমট।আমােদর এলাকার মেয়রা
ভাবতই ভ,ন আর িবিভ েনর অিধকারী হয়।
না জািন কান অভ িদেন স জেিছল।
ছেলেদর মত স পড়েব,চল
ু টা াইল করেব।
একটু ভাব-সাব িনেয় হাটেব,এমন ভােব তার জীবন চলিছল।
.

স এেস আমার পােশ বেস পড়ল,
-তা,অক,কমন আিছস?
-যিদ বিল ভাল নই?
-এত কথার পাচ লািগেয় িক পাস?
-যিদ বিল মজা পায়?
-একটু ভাল কের কথা বল নাহেল,
-িক করিব?মারিব?খনু করিব?থাড় িদিব?আিম তা এমিনেতই মরা,আমােক আর িক মারিব?
-মরা মােন?
-সিদন তুই না আিকফােক বলিছস য আিম নািক তােক হইট কির,তার সােথ অসভতা করেত চাই এইসব।
-মম,বেলিছ তা,তােত িক হেয়েছ?
-আের িক হেয়েছ মােন?আমার িত আিকফার য ভালবাসা িছল সটা ঘ ৃণায় পিরনত হেয়েছ,আর রযা সটার সেু যাগ বেু ঝ
তােক তার েমর ফােদ ফেলেছ।
-তােত,তা তারই লাভ হেয়েছ নািক?
-লাভ না,িবরাট বড় লস।
-লস মােন?আিম না তােক……
-কন,থেম গিল কন?বল,কুি আমার ভালবাসা তার েচােখ িবষ ঢেল দয়।
-ওই,কুি বিলস কান সাহেস?
-নাহেল িক বলব?ডায়িন? িহংসক
ু ?অনর ভালবাসা সহ হয় না?
স টার পিরচয়— ইভা আহেমদ।বাবা মােয়র িতীয় সান।
থম সান মােন তার বড় ভাই একজন সফল নতা।
তাইেতা তার এত বড় বড় সাহস জােট।
তার বড় ভাই তােক িনেজর জীবেনর থেকও বিশ ভালবােস।
আর এজন সবাই তার ভাইেয়র থেক তােক বিশ ভয় পায়।
.
স তা ােসর কােরা সােথই িমেশ না,
আমার ভাগটাই খারাপ।
একিদন তােক কেয়কশ টাকা িদেয় সাহায কেরিছলাম,স সাহােযর িবিনমেয় আমােক তার ব  বািনেয় িদল।
পরীার সময়ও িসটটা আমার পােশ অথবা িপছেন িনেয় িগেয় আমার থেক দেখ লখেব।
আিম ফা হেল স হেব সেক।
আর ভুেলও কােনা মেয়র িদেক তাকােল নয় আমােক গািল িদেব নয়ত সই মেয়িটেক থাড় িদেব।
তাই ভুেলও কােনা মেয় আমার িদেক আর আিম কােনা মেয়র িদেক তাকােত সাহস পায়না।
.
-ওই,অক?কাথায় ডুেব গিল?
-তার সােথ আমার কমেন পিরচয় হেয়িছল সটা জানার চা করিছ।
-চল,এবার।একসােথ যাব।
-(চল কুি)চল।
.

িবেকল গিরেয় রাত হবার উপম।
এ সময় বিশরভাগ কাপল ক এখােন দখা যায়।আমরাও আসার সময় তােদর দখিছলাম।
তারা জেন হাতটা ধের আেছ আর মচু িক হেস কথা বলেছ সলা আমরা দখিছলাম আর হাসিছলাম।
হঠাত ইভা আমার হাত ধের ফলল,
-ওই,পাগল হিল নািক?
-না তা,কন?
-তাহেল হাত ধরিছস কন?
-আমার ইা,ধরব।
-ছাড়।
এককার জার কের ছািড়েয় আনেত িগেয় তার হােত দাগ কেট গল।
স চপ
ু চাপ হেয় গল,হাটাটাও ব কের িদল।
চাখ িদেয় কেয়ক ফাটা অ বর কের িদল।
আিম আর িক করব,
িটসু বর কের তার চাখ মেু ছ িদেয় তার সামেন থেক চেল এলাম।
আমার বাক কের তার সামেন গলাম।
তার গােল একটা িকস কের আর হােতর যখােন কেট গেছ সখােন একটা িকস কের তাড়াতািড় চেল এলাম।
.
িপছেন তািকেয় দিখ স হাসেছ,তেব মচু িক মচু িক।
.
বাসায় পৗেছ গলাম আিম।
আু দরজা খেু ল িদল।
-আর কত িদন ওই মেয়টার সােথ িমশিব?
-কন আু,স তা ধু একটা মেয়,কােনা ডাইন বা পি তা নয়।
-একিদন আমার কথা মেন তুলিব।
-আা,আা।এবার িকছ ু খেত দাও।িখদা লাগেছ।
-হাতমখু ধেু য় ন,আর টিবেল আয়।
.
হাতমখু ধেু য় িনেজর চহারার িদেক একবার তাকালাম।
িনেজেক কমন যন,অুত মেন হল।
আিম যন আমার িনেজর শি িফের পেয়িছ।
আুর ডােক বােব িফরলাম আর খেত বসলাম।
.
-আু কাথায়?
-পাি খজ
ু েত গেছ।
-িক?এই বয়েস িবেয়?
-িক বলিল?(চামচটা িদেয় আমােক মারার  করার আেগই কিলংেবল বেজ উঠল)
-দখ,আু মেন হয় সতীন িনেয় এেসেছ।

-থাড় খািব িক।
.
আু দরজা খেু ল িদল আর আু হতাশার মত বািড় িফরল।
-িক হেয়েছ আু?
-ওই ইভার ভাই আেছ না?
-হা,িক হেয়েছ?
-আিম িবেয়র জন সবিকছ ু রিড কেরই িছলাম হঠাত কের েবশ করল আর বলল িবেয় হেব না।তারপর ভয় পাইেয় িদেয়
তােদরেকও চপ
ু কের িদল।এখােন থাকাটা আমােদর জন মশু িকল হেয় িগেয়েছ।এখান থেক চেল যাওয়ায় ভাল হেব।
-িক আু আমার তা পরীা বািক আেছ?
-এজনই তা যেত চাি না,তার পরীাটা িদেয় দ,তারপর এই বািড়টা িবি কের চেল যাব সবাই।
-মম।
.
ঘমু আসেছ না,চাখ ব করেল কমন জািন ইভার কথা মেন পেড়।তার মচু িক হািসটা যন আমােক আজ তার িত ম
ু হেত
বাধ কেরেছ।
স যন এক অপপ অরী,আমােক তার িত িবেমািহত হওয়ার জন ডাকেছ।
এল ভাবেত ভাবেত ঘিু মেয় গলাম।
.
সকােল ঘমু থেক উেঠ ভািসিট িগেয় েম বেস থাকলাম।
সব মেয়রা এেসেছ িক ইভা এখেনা আেসিন।আর একটা ছেলেকও দখিছ না।
খবু লা পাি।আর মেয়রা ভয় পাে।
িকছন
ু বােদ ইভার আিবভাব,
-ওই অক?এতলা মেয়েদর মােঝ িক কিরস?
-িকছ ু করিছ না তা?
-বিু ঝ বিু ঝ,সব বিু ঝ।আর এই মেয়লাও না কত শয়ানা।সব জানা আেছ।
-আা,বস।
-মম।
.
ইভা আবােরা বলেত  করল,
-জািনস,কালেক রােত না আমার ঘমু -জািনস,কালেক রােত না আমার ঘমু হয়িন।
-ওহহ,তা কান মহাশেয়র কথা ভাবিছলা য ঘমু হয়িন?
-তার কথা?
-কার?
-িকছনা,আর
কালেক আমার গােল িকস করিল কন?
ু
-আমার ইা তাই।
-তার ইা?ম?তার ইা?
-নাহেল িক?
-জািনস কত বথা পেয়িছ?এই দখ ফেু ল িগেয়েছ।

-আা,সির।আিম তাহেল মাফ চাি বস।
-বস?শষ?সটা না,আজেক একটু াস শেষ কাােস থািকস।
-আা।
.
াস শষ হল।
সবাই চেল যেত লাগল।
আিমও চপ
ু চাপ বেস পড়লাম।
িকছন
ু বােদ স আসল।
-অক?
-মম,বল।
-কালেক রােত তার কথা ভাবিছলাম।
-িকইই?ওহহ কন?
-আসেল,তুই যভােব গােল িকস করিল আিম না ঘমু ােত পািরিন।ধু তার কথা মেন পড়িছল।
-তাই বিু ঝ?
-মম,আর শষ পয িক িসা িনলাম জািনস?
-িক?
-আিম তােক ভালবািস।আিম তােক িবেয় করেত চাই।
-হাহাহাহাহাহ-হাহাহাহাহাহাহা।হাসািল?
-(চাখটা কাার ভাব কের)কন?আিম তা সতটাই বললাম।
-তুই িনেজর িদেক দ ৃি িদেয়িছস?তােক মেয়র মত না,একদম ছেলর মত লােগ?আিম কন?কােনা ছেলই তােক িবেয়
করেত চাইেব না,আর বলেছ আমােক িবেয় করেত চায়।আেগ তার স বদলা,ভাব বদেল ফল।তখন আিম কন,সব ছেল
তােক িবেয় করেত চাইেব।আসেছ আমাের িবেয় করেত।জািনস?তার ভাইেয়র কারেন আুেক কত অপমািনত হেত
হয়?আুর এ ক আিম েচােখ দখেত পািরনা।আিম যিদ মেরও যাই তবও
ু তােক িবেয় করব না।
.
স কাদেত লাগল।চাখ িদেয় অ ঝরেত লাগল।
ফান করল,
-হােলা ভাইয়া?(কেদ কেদ)
-িক হেয়েছ ইভা?
-তাড়াতািড় একটু কাােস এস।বাই।(কেদ কেদ)
.
আিমও চেল না িগেয় সখােন থাকলাম।
িকছন
ু বােদ তার ভাই আসল।
সখােন ইভার পােশ বেস গল।
-ইভা বান আমার িক হেয়েছ?বলিব তা?
-ভাইয়া, অক?
-অক?িক হেয়েছ?অক তােক মেরেছ?ওই অকের ধর।
.

আমােক ধের ফলল।
-িক কেরেছ,অক?বল ইভা।
-স নািক আমােক ভালবােস না।আমােক নািক িবেয় করেব না।আমােক অেনক কথা িনেয়েছ।(কেদ কেদ)
-িক,এত বড় সাহস।মার বটােক।
.
লািঠ যা িনেয় এেসিছল সেলা িদেয় মারেত লাগল।
আিমও চাখ বেু ঝ সহ করেত লাগলাম।
কেয়ক িমিনট বােদ,
-ভাইয়া অকেক আর মেরা না,িজ ভাইয়া।
-ওই,তারা এবার থাম।
.
-অক?কথা বল।
-ইভা,আমােক মের ফল,তবও
ু আিম তােক ভালবাসেত পারব না,সির।(কথা লা বেলই মাথা ঘরু েত লাগল)
.
চাখ খেু ল দিখ আিম হাসপাতােল,
ডাার এেস বলল,
-অক,তামার হােত পােয় সব িঠক আেছ,তেব হাটার সময় আর লখার সময় খবু ক হেব।
-আু,আু কাথায়?
-তারা বাইের আেছ,নাস,একটু ডেক িনেয় এেসা তা।
.
আু আু আসল।ডাার বর হেয় চেল গল।
-কত কের বেলিছলাম মেয়িটর সােথ িমিছস না,এখন দখ িক করল।
-আু,আমােক মাফ কের িদেয়া,আিম আর তার সােথ িমশব না,আু,আমরা এখান থেক চেল যাব।আজই ববা কর।
-আা,বাবা।
.
এই শহর থেক চেল এলাম।
এখন নানা বািড় আিছ।
মােন আেরকটা শহের।
নতুন জায়গা নতুন পিরেবশ।
সব িমিলেয় এক মজার আেবশ।
এইখানকার ভািসিটেত ভিত হেয় আবার পড়ােশানা চলেত লাগল।
.
-আজ আমােদর মােঝ আেরক নতুন অিতিথ এেসেছ।
-সার ক?(সবাই)
-ইভা,আস তা।
ইভা নামটা েন সিদেক তাকালাম।মম,আমােদর আেগর এলাকার ইভা।
তেব এখন বদেল িগেয়েছ।

আমার পােশর য ছেলটা িছল সটা বলেত লাগল,
-দখ,দা,তার ভািব আসেছ আমােদর িদেক।
-মম।
ইভা দেখেন আমার পােশই বসল।
আিম আমার দােক বেল তার জায়গায় চেল এলাম আর স আমার জায়গায়।
ইভাও তােক বেল মেধ চেল এল আর আমার পােশ আর তার পােশ বেস পড়ল।
-অক?
-িক?
-ভাল আছ?
-মম।
-তা,কমন চলেছ িদনকাল?
-ভাল।
.
াস শেষ আমার দাটা বলেত  করল,
-তুই ওেক িচিনস?
-মম।
-িকভােব?
-অেনক লা কািহিন,বেল শষ করা যােবনা।আা তাহেল আিম যাই।
.
বািড় িফের এলাম।
েম িগেয় একটু শাটটা খল
ু লাম।
মম,এখেনা তাজা আেছ িচেলা।
.
পেররিদন,
-অক?আমােক কমন লাগেছ?
-স
ু র।
.
চােখ কাজল লািগেয়,কপােল িটপ িদেয়,চেু ল বিন কের কােনা মেয় যিদ তামােক বেল আমােক কমন লাগেছ?তাহেল তােক
ধু স
ু র বলাটা তার সৗেযর অপমান।
.
বািড় িগেয় দরজা খেু ল িদল ইভা।
িক স এখােন িক করেছ।
-ইভা,তুিম এখােন িক করছ?
-কন,এটা তা আমারও বািড়।
-অক,বাবা।ইভা আজ থেক আমােদর সােথ থাকেব।
-আমােদর সােথ মােন?
-হা,আমােদর সােথই তা।

-আু,তুিম িক ভুেল িগেয়ছ?
-সটা অেনক পরু েনা,এবার িনেজর েম িগেয় শ হেয় ন।
.
ইভা িনয় আু আুেক ভয় লািগেয়েছ।
িবকােল আবােরা বর হলাম।
সও আমার িপেছ িপেছ এেস পড়ল।
-অক,এখন িক তামার মেনর মত হেত পেরিছ?
-না।
-কন?তামার কথা মত মেয়েদর মত শািড়,ি িপস,চিু ড়,কপােল িটপ,চােখ কাজল লািগেয়িছ তা।
-তেব এখেনা আিম তামােক ভালবাসেত পারব না।
-কন?
শাটটা খেু ল দখালাম।
স আমার িপছেন িগেয় চাখ িদেয় পািন ফলেত লাগল,আর আমার তেলা ধের িদেত লাগল,
-এই িচেলা আিম মারা গেলও যােব না।পারেব িক?আমার শরীের এই িচল মেু ছ িদেত?
-আই এম সির,আিম সিদন রােগর বেশ ভাইয়ােক থামােত পািরিন।
-আই এম সির?এটা বলেলই শষ?
-আা,তুিম আমােক থাড় মার,আমােকও মার তামার মত,তেব শাধ হেব।
-তামােক মের িক িনেজেক কাপ
ু ষ ঘািষত করব।একজন মেয়েক মের িক?এখন জেল িদেত চাও।
-না,অক,িজ আমােক মাফ কের দাও,আিম বদেল িগেয়িছ,আিম, আিম আর আেগর ইভা নই।আিম বদেল িগেয়িছ।
-কুকুেরর লজ যমন সাজা হয়না তমিন কােরা ভাব এত তাড়াতািড় বদলায় না।
-আা,তুিম িক চাও?
-আিম িক চাই?যিদ বিল িনেজর জীবন,যটা তুিম কেড় িনেয়ছ।আুর মান সান?
-(িকছ ু না বেল জিরেয় ধরল)
-ছাড় আমােক,ছাড়।
.
পেররিদন,
-ইভা,তুিম চেল যাও আমার সামেন থেক,আর জীবেনও আসেব না।
-আা।(চাখ িদেয় পািন ফলেত লাগল)
.
ইভা িরা িনেয় চেল যেত লাগল আর আিম তার েম গলাম।
একটা কাগেজর মত িকছ ু ভাজ করা,সটা ওােত লাগলাম,
অক,
আিম জািন তুিম এটা পড়ছ,তেব আিম এখন তামার সােথ নই।আিম তামােক যত ক িদেয়িছ সব ধু িনেজর ােথ,তামােক
পাওয়ার জন িক না কেরিছ।িক আিম য এত িনচ,তামােক পাওয়ার জন য তামােকও ক িদলাম সটা দিখিন।আর
হা,মেন আেছ?একিদন তামার পট বথা হেয় পেড় িগেয়িছেল,সিদন ডাার আমােক ডেক বলল য তামার একটা িকডিন
ন।আিম িনেজর িকডিন িদেয় তামার শরীের িদলাম।তেব তামােক ক িদেত চাইিন।আমােক পারেল মাফ কের িদও,
ইিত তামার,

সির তামার না,
ধু ইভা।
.
আুও আমার পােশ এেস কাদেত লাগল।
আিম দৗেড় িগেয় িনেচ নেম গলাম।
বাইকটা রিড কের তাড়াতািড় যেত লাগলাম।
ন শেন পৗেছ িগেয় দখলাম লা নটাও চেল যাে।
দৗেড় িগেয় ধরেত গলাম।িক ধরেত পারলাম না,
.
হতাশ হেয় ব এ বেস পড়লাম।
একটা নরম হাত আমার কােধ পড়ল,
সও কাদেত লাগল আর আিমও কাদেত লাগলাম,
-আমােক ফেল চেল যািেল?
-মম,না।
-এত াথপর?
-না,ধু তামােক ভালবািস।
-িবেয় করেব আমায়?(পেকট থেক িরংটা বর করলাম)উইল ইউ মাির িম?
-ইেয়শ আই উইল।
স হেস হেস কাদেত লাগল আর আমােক কােন কােন বলল,
আই লাভ ইউ।

.
একবার ঈেদর ’িদন আেগ সার পর সবাই বেস িটিভ দখিছ তখন আমার এক ছা চাচােতা ভাই আসেলা আমােদর ঘের
আমােক ডাকেত ডাকেত।
.

ওর নাম তৗিসফ। বয়স মা ৬ বছর। নাসাির -2 ত পেড়।
-মানা আপ,ু মানা আপেু র একটা কথা নেবন?
আিম িটিভর িদেক তািকেয়ই জবাব িদলাম,
-ম,বল িক কথা?
-পর িদন ঈেদ(ঈদগােহ) যােবা,আর আসার সময় আমার আুর জন িক আনেবা জােনন?
-িক আনিব?
-গািক এর ঔষধু । হেহেহ।
ওর কথা েন হািস পল।এবার ওর িদেক তািকেয় বাম,
-কন ঔষধু কন? খাওয়ার িকছ ু আনিবনা?
-আের আপিন তা জােনন না,আমার আুর পেট অেনক গাস।সারািদন ধ…
ু ……হেহেহ।
-তার আু যিদ েন তুই এসব কথা বলিছস তার আুর নােম,মের তােক তা বািনেয় দেব।
-হেহেহ, িক গাস জােনন?নাম জােনন?
-িক গাস?
-ন
ু ল গাস।(তৗিসেফর বাবার নাম)
.
ওর বিু  দেখ আিম অবাক হেয় গলাম।
তারপর ও বো
-আর রািফর(ওর ভাই) পেট সরু াইয়া গাস।
.
তারপর এেক এেক অেনেকর নাম উেঠ এল,কার পেট িক গাস।কান গােসর নাম মিু , কানটা তি,কানটা পলাশ…….।
ছা িপি টা এেতাবড় এেটম বাম পাটােব বঝ
ু েতই পািরিন।
.
এবার চলনু আপনােদর স সব গােসর খিনর মােন ুেলর িকছ ু গ বিল।
.
একিদন চাচােতা বান একটার হােত দিখ বেতর বািড়র দাগ।িজেগস করলাম িক কের হেলা এটা?
-মার খেয়িছস? কান সার মারেছ?
-নানা সার।(বয় িছেলন ওই সার।তাই সবাই উনােক নানা সার নােম ডাকেতা)
-কন মারেছ?
-ােশ সবার থেক পড়া না িনেয় িজেগস কের কার কান আীয়,ভাই,লাভাই, বাবা িবেদশ আেছ?
-তারপর?
-আমার মামা িবেদশ থােক বেলিছ।তারপর উিন বো,কন িবেদশ কন গেছ? এটা বেল িদেছ মার।
-এটা কমন কথা?
-হা তা,ােসর যােদর কউ িবেদশ থােক তােকই মাের।
আর ুেল আেস িকভােব জােনন আপ?ু
-িকভােব?
-াজু পায়জামার মেতা প একটা পরেব।জত
ু া টােক হােত িনেয় ইয়া বড় ছাতাটা বাগল দাবা কের হঁেট আেস।তারপর ুেল

এেস জত
ু া পের।
-হাহাহা, িক বিলস এলা!
.
তারপর একিদন ুেল িক একটা কােজর কারেণ ৪থ ঘার াশ টা িমস গেলা।সব ছা-ছাী য যার ােস ািম করেছ।
.
Class -8 এর একটা ছেল সবজ
ু তারই াসিমট লবু নােক পছ করেতা। সিদন সবেু জর এক বু মাথায় মাল বঁেধ কাজী
সাজেলা।জন সাজেলা সাী। কাজী সােহব বশ জাের জাের িবেয় পড়ােত লাগেলন আউজিু বা,িবসিমা বেল
-আলহামিলােহ রািল আল-আিমন।আর-রাহমািনর রািহম…..।”
“কুল  আা  আহাদ….”
আেরা িকছ ু দায়া-সূরা পড়েলন।তারপর সবজ
ু েক বেন, পাঁচ কািলমা পড়েত।
সবজ
ু ও পড়েত  করেলা,
-লা ইলাহা ইাললা……….
জরু সব লােতা পািরনা।
-য টুকু পােরা তেতাটুকু ই হেব।
হািজরানা মজিলস,আপনারা িতনজন িগেয় কনা লবু নােক কবল
ু বলেত বলনু ।
.
এিদেক ােসর সবাই ওেদর এই িবেয় পড়ােনার কায়দা দেখ তা হেস কুিটকুিট।
.
তারপর িতনজন গেলা লবু নার বের িদেক।বেলা কনা সবেু জর সােথ এই িববােহ তুিম রািজ আছ।বেলা কবল
ু …।বেলা কনা
কবল
ু …।
(লবু না এবার তেড় উঠেলা)
-সােল দেখিছস?এটা িদেয় মারেবা তােদর?
কনার কবল
ু বলা হেলানা।সবেু জর আেরক বু লবু নার প হেয় কবল
ু বো। সকেল মের বেল উঠেলা, ” আিমন ”
-সবাইেক িমি খাওয়া।(সাী)
-িমি তা পািবনা,সবইু া টাকা দ কািন থেক িসপন কক এেন সবাইেক িমি মখু করা।(কাজী)
.
Class 9 আর Class 10 এর মেধ িছেলা তখন তুমল
ু দ। এক ােসর সােথ অন ােসর শতার সক। িক
Class 9 এর ছাী শাির েম পেড় গেলা Class 10 এর ছা িরফাত।
.
ম মােননা কান বাঁধা।িরফাত ও তাই শ পের শাির েমর ফাঁেদ আঁটকা পেড় কেতা উঁিক ঝুঁিক িদেয় শািেক দখেত
লাগেলা। ওেদর অবা দেখ আমারা যখন Class 10 এ িছলাম তখনকার সমেয়র আমার এক Friend এর কথা মেন
পড়েলা।
.
বচারা পাল নােমর নবম ণীর এক মেয়র েমর চারাবািলেত আঁটেকিছেলা।
. তখন ইেটর দালান িছেলা ুেল।আর দয়ােলর মােঝর ২,৩টা ফাঁেক ইট দয়ািছেলা।

বচারা আর বচারার বুরা সই ইট সিরেয় বচারা ডাকেতা-” এই….,এই…”বেল আর আমােদর অন Friends রা
ডাকেতা- “ভািব…ও ভািব…”
আহাের িক মটাই না িছেলা তখন।তেব পের মেয়টার িহটলার মা আর কুটিন বােনর জন আমােদর বচারা Friend ছঁকা
নামক অখাদ ক খেত হেলা।
.
যাক গ বতমান িরফাত-শাির েম িফের আিস।
তারপর িরফাত অেনক কে কমেন কমেন জািন শািেক তার দেয়র কথা জানােলা। িক শপের সােথ এমন সিেত
রািজ হেলা না শাি।
িরফােতর স িক চা,তদিবর…।
িক িকছইু হেলা না। উো িক একটা কারেণ ই পের ঝগড়া বঁেধ গেলা।
ছিটর
ু পেরও কথা কাটাকািট হেলা।এক পযােয় বাথ িমক িরফাত কে,ােব গলা পািটেয় িচৎকার কের বলেত লাগেলা,
-এই শািিন শান,আিম িরফাত বেল তুই কািলিন ক ভােলােবেসিছলাম। আের তার িদেক তা কান ছেলও তাকায় না।
আমার ভােলাবাসা বঝ
ু িল নাের কািলিন।
(কাায় গলার কাঁপা কাঁপা র শানা যািল)
আিম অিভশাফ িদি তােক, শািিন তুই জীবেন ও সিু খ হিব না!!
.
ও িদেক শাি তা গাখরা সােপর মেতা ফাঁসেফাঁস করেত লাগেলা চাখ বড় বড় কের।
অপর িদেক ুেলর আর কত লা পািজ ছেল-মেয় ওেদর কা দেখ বো
-তািল হেব বুরা। আেরা জাের। ওই নিল তািল িদস না কন?
তািল দ।
.
পরিদন তা অিফেস িনেয় িগেয় সােররা এমন রাম ধালাই িদেলন….!
.
হাই ুল জীবেনর কত ম য এভােব অকােল ঝের গেলা।কেতা লাইিল-মজন,ু রািমও -জিু লেয়ট দর গ নাটকার, গকার
রা খঁেু জ িনেত পারেল িলেখ শষ করা মশু িকল।
.
সবাই সবার পেু রােনা হাই ুেলর েমর ৃিত থেক ঘেু র আসনু একবার।
দখেবন হািস পােব।

আমার যখন পনর বছর বয়স তখন আমার মা কাাের মারা যায়। ছাট বানটার বয়স তখন মা ই। মঝ বােনর তর আর
একমা ভাইেয়র বয়স দশ। সটা পঁচািশ সােলর কথা।
আমরা ােম থাকতাম। বাবা াইমারী ুেলর মাাির করেতন। চাকরীও আর কেয়কবছর িছল। ছাট বলা থেকই দখতাম
মােয়র পেট বথা। মা ায়ই পেটর বাথায় কুঁকেড় যত। আিম যেহতু একটু বড় িছলাম তাই মােক কােজ সাহায করেত
পারতাম। মা করেত িদত না। আিম মানা করতাম এেতা কাজ করেবন না, িক মা নত না। িকভােব এই বথা সহ করত এখন
মেন হেলই িশউের উিঠ!
পড়ােশানায় ভােলা িছলাম ভাইেবােনরা সবাই। আিম ফাইভ ও এইেট ব ৃি পাই। মঝ বান আয়শাও ব ৃি পায়। সামেন আমার
মিক পরীা। বাবা কতবার শহের িনেয় যেত চেয়েছ মােক! িক মা যায় িন। আসেল মা ভয় পত। শহের গেলই
িচিকৎসার জন অেনক টাকা লাগেব বাবা হয়েতা জিমজমা সব িবি কের হেলও িচিকৎসা করােব।
আমােদর ামটা অত ত অেলর াম। গািড়র রাা িছল না। নৗকা কের যেত হত। এখন অবশ রাা হেয়েছ।
একরােত যখন বথা বশী উঠল মা িচৎকার করেতা লাগেলা। আমরা ভাই বােনরা সবাই ঘমু থেক উেঠ গলাম। আমােদর
ােম তখন কাের িছল না। কুিপ ালালাম। শহের যেত নৗকা লাগেব তারপর সখান থেক ঢাকা। মঘনা নদীর পােড়
নরিসংদীর একটা াম। অেনক চা কেরও এেতা রােত বাবা নৗকা পল না। আমরা সই রাত মােক িনেয় বেস থাকলাম কুিপর
আেন। ছাট বানেক আয়শা সামলােলা। বথা সহ করেত করেত মা মেন হয় অানই হেয় গল।
পরিদন সকােল নৗকার ববা করা হেলা। বাবার সােথ ধু আিম গলাম। বাবা চানিন আিম জার কেরই গলাম। ভাইেবানেক
জিরনা খালার কােছ রেখ আমরা বাবা মেয় রওনা হলাম। নরিসংদী শহের তখন আিতক ডাােরর অেনক নাম। ঢাকা
মিডেকেলর ডাার। মােক ওনােক দখালাম, উিন িক বঝ
ু েলা জািন না বো এখনই ঢাকা িনেয় যান। আপনারা অেনক দরী
কের ফেলেছন!
এই কথা েন বাবা িদশাহারা হেয় গল। আিম সােথ সােথ বাবার হাতটা ধরলাম। বাম চল বাবা। দিখ িক হয়। ভয় পেয়া
না। জািননা হঠাৎ আমার এেতা শি কাথা থেক এেলা!
ঢাকায় তখন এেতা বসরকারী হাসপাতাল িছল না। হাসপাতাল বলেত সবাই ঢাকা মিডেকলই বঝ
ু ত। তা ঢাকা মিডেকল িনেয়
মােক ভিত করালাম। ইিদন ধের মােয়র ানই িফরেলা না। ত ৃতীয় িদন এেস ডাার বেন মােয়র নািক জরায়ু কাার
হেয়েছ। লা জ। আর িকছইু নািক করার নাই। অথচ আমার ধারনা িছল মােয়র একটা অসখু হয়ত হেয়েছ িক িচিকৎসা
করেল িনয়ই ভােলা হেয় যােব। দশিদন জেম মানেু ষ টানাটািন কের মা আমার পরপাের চেল গল। একবার চাখ খেু ল আমার
আর বাবার সােথ কথা বেলেছ,
— রাবু তুই বড় বান। তার ভাই বানেদরেক দিখস। ওেদরেক আমার অভাব বঝ
ু েত িদস না।

— মা, মােগা আিম সবাইেক দেখ রাখেবা তুিম এভােব বেলা না
— তার বাবােকও দেখ রািখস। তারপর বাবােক ডাকেলন।
— আমােক মাফ কের িদেয়ন রাবরু বাবা। ছেল মেয় বড় হেয় গেল আপনাের ক দখা না করেব? আপিন তখন একটা
িবেয় কইেরন!
— বাবা মােয়র মেু খ এই কথা েন অেঝাের কাঁদেত লাগেলা! আিম এই থম বাবােক কাঁদেত দখলাম!আমার বক
ু টা ফেট
যািল!!
দশিদন পর আমরা মােয়র লাশ িনেয় ােম িফরলাম। মােক দাফন করা হেলা। িকছিদন
ু যন আমরা ঘােরর ভতর িছলাম, িক
হেয় গল! িক হারালাম!! আে আে পিরেবশ াভািবক হেত লাগেলা। মঝ বান আয়শা আর ভাই নয়নেক পড়াতাম আিম।
ছাট বান মমু েু ক িনেয় থম থম সমসা হেলও আে আে সামলােনা িশেখ যাই আিম। আিম যন বড় বান থেক মা হেয়
উঠলাম!
সকাল পাঁচটায় উঠতাম। রাা করতাম তারপর পড়েত বসতাম। সামেন আমার মিক পরীা। বাবােক ুেল পািঠেয় িদতাম।
আয়শা আর নয়ন ুেল গেল পােশর বািড়র িবধবা জিরনা খালা দেখ রাখেতা। আমার বাবা িছেলন দাদা দাদীর একমা
সান। তাই আমােদর িভেটটা অেনক বড় িছল। খবু ভােলা পরীা িদলাম আিম। দখেত দখেত আমার মিেকর রজা
বল। আিম থম নীেত পাশ করলাম। বাবা বেন যা শহের িগেয় সরকাির কেলেজ ভিত হ। িক মমু ু তখেনা ছাট। আিম
ােমরই একটা কেলেজ ভিত হলাম। সরকাির না হেলও যেথ নামডাক িছল কেলেজর। ইারিমিডেয়টও তও থম ণী
পলাম।
ততিদেন বাবা িরটায়াড কেরেছ। বাবা আমােক বো, চল রাবু আমরা সবাই ঢাকায় চেল যাই। যা টাকা পেয়িছ তা িদেয় ছাট
একটা জায়গা িকেন বািড় করেবা তখন জায়গার দামও এত আকাশেছাঁয়া িছল না। বাবা তার এক আীয়র মাধেম মািলবােগ
িতন কাঠার একটা জায়গা িকনেলা। আর িটন িদেয় একটা ঘর বানােলা। আিম ঢাকা িবিবদালেয় চা পেয় গলাম। আয়শা
তখন কেলেজ। নয়ন নাইেন। িদেন াস করতাম। সায় আয়শা আর নয়নেক পড়াতাম। জিরনা খালা আমােদর সােথ ঢাকায়
চেল এেলা। মমু ও
ু এখন আর ছাট নই। এভােবই বার (১২) বছর কেট গল। আিম িবিসএস িদেয় একটা সরকাির কেলেজ
চাকির করিছ। আয়শােক মিডেকেল ভিত কিরেয়িছ। এখন আয়শা ডাার। নয়ন বেু য়েট চা পেয়েছ আর মমু ু কেলেজ পেড়।
এর মেধ বাবা আমােক কতবার বেলেছ িবেয় করেত িক আিম কিরিন। আমার কেলেজর কিলগ আেনায়ার আমােক িবেয় করেত
চেয়েছ। বাবার কােছ াবও িদেয়েছ। আিম না কের িদেয়িছ। কারন আমার ািয় য এখেনা শষ হয়িন। যিদ অেপা
করেত পাের তেবই িবেয় হেব। আমার দ ৃঢ়তা দেখ একসময় আেনায়ার আমার সব শেত রািজ হয়। অেপা করার িসা নয়।
আমার আসেল িনেজেক িনেয় ভাবার মানিসকতা িছল না তখন।
আেনায়ারও আমার ািয় ভাগ কের িনেত চায়। আেনায়ার আমােক িকছ ু করেত িদত না, সব িকছরু খয়াল স রাখেতা। যতিদন
সবাইেক িতিত না করেত পাির আিম বাবার সােথই থেকিছ। এেক এেক সবার িবেয় িদলাম। সবাই এখন িতিত। নয়ন
িবেদেশ চেল গেছ। বয়সটাও আমার এখন বেড়েছ। আেনায়াের মা আেনায়ারেক িবেয়র জন চাপ দয়ায় আেনায়ার িবেদেশ
চেল িগেয়েছ।
বািড়টায় বাবা একা একা থাকেত পােরনা ায়ই এই কথা বেলন আমােক। বাবা ােম িগেয় থাকেত চাইেলন। শহর উনার ভােলা
লােগ না। আয়শা বাবার সােথ থাকেত চাইেলা িক বাবা বেন ামী যখােন আেছ সখােনই থােকা। আমরা িক করেবা বেু ঝ
উঠেত পারিছ না। এিদেক উিন আমােদর সােথও থাকেবন না। িসা িনলাম বাবােক আমরা একটা িবেয় করাব। অেনক বিু ঝেয়
রািজও করালাম। কারন ােম এেতা বড় বািড়েত উিন একা একা িকভােব থাকেবন! িবধবা ও িনঃসান একজন মিহলার সােথ
বাবার িবেয় হেলা। সাী হলাম আমরা ছেলেমেয়রা। সই মিহলা মােন আমােদর বাবার ২য় ী আমােদরেক খবু আপন কের
িনল। আমরাও খিু শ হলাম য িতিন বাবােক অেনক আদর য কেরন। খয়াল রােখন।
এক বছর পর বাবা জানােলন আমােদর সই নতুন মা শত িদেয়েছ তার নােম সব সি িলেখ িদেত হেব তা না হেল িতিন

বাবার সােথ থাকেবন না। বাবা িকছেতই
ু এই শেত রািজ হেলন না তাই িতিন (নতুন মা) কাউেক িকছ ু না বেল চেল গেছন। িক
আমরা আর াম থেক বাবােক িকছেতই
ঢাকায় আনেত পারলাম না। িতিন ােমই থেক গেলন। নয়ন অেনক বার বাবােক
ু
িবেদেশ িনেয় যেত চেয়েছ। বাবা রািজ হন িন। আমার সব সময় ঃিা হেতা বাবার জন। বাবা সব সময় তার সব
ছেলেমেয়েক িচিঠ িলখেতন এবং আমরাও সই িচিঠর উর িদতাম যতই এখন ইারেনেটর যগু হাক না কন!
বাবার ম ৃতেদেহর কােছ দাঁিড়েয় রাবু এেতান এেলা ভাবিছল কত বছর আেগর ঘটনা িক মেন হিল সব ঘটনা চােখর
সামেন ভেস উঠেলা এক িনিমেষই!! বাবা তুিম ওপাের মােয়র সােথ ভােলা থেকা। আিম মােক দয়া কথা রাখেত
পেরিছ…ভাই বান সবাইেক মানষু করেত পেরিছ।
হঠাৎই দখলাম একটা হাত আমার হাতেক শ কের চেপ ধরেলা। আিম িফের তাকালাম। আেনায়ার!! তুিম???
– হাঁ আিম
– আমােদর তা অেনক সময় পিরেয় গেছ এখন।
– তবও
ু আিম এখেনা তামােকই চাই! চেলা বেু ড়া বিু ড় িবেয় কের ফিল! আেনায়ার এটা বেল আমার িদেক তািকেয় হাসেত
লাগেলা! িক স
ু র সই হািস, এেতািদন খয়াল কিরিন তা এভােব!!
– রাবু িকছ ু বলেত পাের না ওর গলা ধের আেস!
আেনায়ার রাবরু উেরর অেপায় তািকেয় আেছ…….
# ছাট_গ

িঝিরিঝির ব ৃির মােঝ িকছ ু সময় পর পর বাজ পড়েছ৷ ছিটর
ু িদেনর সকাল৷ ভেবিছলাম জিমেয় ঘমু িদেবা৷
আমার জিমেয় ঘমু দয়ার ইেটার অবসান ঘেট েমর দরজায় টুকটুক আওয়ােজ৷
িঝম ধরা সকােল আমার িচেলেকাটার দরজায় টুকটুক আওয়াজ েন অবাক হলাম৷
িবছানা ছেড় দরজা খালামাই দােরায়ান চাচার পানেস হািসটা দেখ িতীয়বােরর মত অবাক কের আমােক৷
এমিনেত এই বটার সােথ আমার সক ভােলা না৷
ভােলা না বলেত একদমই ভােলা না৷
.
“বাবািজ এটা তামার জন”

দােরায়ান চাচা তার হােতর বািটখানা আমার িদেক এিগেয় িদেলন৷ তাও আবার হািস মেু খ৷
চাখ ’টা ভােলাভােব কচেল িনেয় আবার তাকাই চাচার িদেক৷
তার কামেু খ এখেনা িমি হািসখানা ঝুলেছ৷
এতেণ িনিত হলাম ঘটনা সত৷
-ক িদেয়েছ এই বািট?
-ঐ য টুা মামনী িদেয়েছ৷ তামার জন!
চাচার কপােল হাত িদেয় দখলাম৷ না র আেসিন৷ শরীেরর তাপমাা াভািবক আেছ৷
-চাচা মজা িনেন? ঐ মেয় আমার জন িবিরয়ানী িদেব৷ তাও আবার এত স
ু র বািটেত?
চাচা এবার একটু িবর হেলন৷ এতণ মেু খ ঝুিলেয় রাখা হািসখানা গােয়ব হেয় গল৷
মেু খর কাভাবটা আবার ফেু ট উঠেছ৷
আর িকছ ু িজেস না কের চাচার হাত থেক বািটখানা িনেয় িভতের চেল আিস৷
বািটর ঢাকনা খল
ু েতই বশ কের দয়া িবিরয়ানী সগু ি ছড়ােলা৷
এক লাকমা মেু খ িদেত যােবা হাত না ধঁেু য়৷
িঠক তখনই মনটা কু ডেক উঠেলা৷
৩য় তলায় থাকা টুা নােমর স
ু রী আর বদেমজািজ মেয়টার সােথও আমার সক তমন ভােলা না৷
বারকেয়ক ঝগড়া হেয়েছ এরইমেধ৷
.
৫তলা ােটর ছােদর কােণর িচেলেকাটায় যিদন উেঠিছলাম৷ িঠক তারপেরর িদনই িমি চহারার ভয়ংকর রাগী মেয়টার সােথ
লেগিছল একেচাট৷
আমার অপরাধ িছল তার ফলু গােছর ফলু ছড়া৷
নারীর সােথ ঝগরায় প
ু ষরা কখেনা জয়ী হেত পাের না৷
তারা হয় ঠাঁেট িজতেব নয় চােখর পািনেত৷
আিমও সই ধারা ভাঙেত পািরিন৷
পেররিদন সকােলর পর অবশ তার ফলু গােছর অি রািখিন ছােদ৷
.
তারপেরর িকছিদন
ু পর আবার বাজেলা আেরকেচাট৷
ল
ু লূ গােলর বাা দখেল আমার হাত িনষিফষ কের সই ছাটেবলা থেকই৷
পােশর বাসার বাােলার গােলর উপর অমানিবক অতাচার চািলেয় এেসিছ অেনকিদন ধের৷
সিদন িবেকেল যখন টুার হাত ধের তার ভাইেয়র িপিকের মেয়টা ছােদ আসেলা৷
আিম আর লাভ সামলােত পািরিন৷
বহায়ার মেতা িগেয় টুপ কের গাল ’টা টেন িদেয়িছলাম িপিটার৷
টুা অি দ ৃিেত তাকােলা আমার িদেক৷
আিম মচু িক হেস যখন চেল আসিছলাম৷
টুা পছন থেক বেলিছল “দেখ িনেবা জনাব”
সই দেখ িনেবা জনাব কথাটা টুার সামনাসামিন পড়েলই আপনাআপিন কােনর পােশ বাজেত থােক৷
.
পেু রা ােট আিম একমা বােচলর হেলও সবার সােথ আমার সকটা যেথ ভােলা৷ এমনিক বািড়ওয়ালা চাচার সােথও খবু

ভােলা সক৷
অলস িদেন যখন আমার চেু লায় আন েল না৷ সিদন ও আমার হােটেল খেত হয় না৷
বািড়ওয়ালা চাচার সােথ ঘাখােনক বদা আলাপ করেলই খাওয়ার ববা হেয় যায়৷
মােঝ মােঝ মেন হয়, বািড়ওয়ালা চাচার একটা মেয় থাকা খবু দরকার িছল৷
সেু যাগ বেু ঝ পিটেয় ফলা যেতা৷
আর পটেলই কা ফেতহ৷
.
টুার দয়া িবিরয়ানীেলার িদেক আফেসাস করিছলাম কন বািড়ওয়ালা চাচার মেয় নই?
সই আফেসােসর অবসান ঘটােলা আবােরা কামখু া দােরায়ান চাচা৷
আমী িবরমেু খ দরজা খল
ু লাম৷
চাচা আবারও হািস িদেলন৷
এই বাটা আজেক এেতা হাসেছ কূ ন?
িনই কুমতলব আেছ৷
তার হােতর কাগজখানা আমার িদেক এিগেয় িদেয় বলল,
-আিম যায়৷
আমার উেরর অেপা না কেরই চেল গল৷
.
কাগজটােত বড় বড় কের লখা
“িবিরয়ািনটা িগলেত পােরা িনিধায়৷ আমার হােত বানােনা৷
কােনা ভজাল নই ছেল৷
িবেকেল আসেবা তামার িচেলেকাটায়৷
ম করেত নয়
বািট ফরত িনেত”
ইিত, টুা!
.
িবিরয়ানীর বািটটা ঢাকনা িদেয় ভােলাভােব চেপ িদেয় টুার দয়া কাগজখানা হােত িনেয় আয়নার সামেন িগেয় দাঁড়ায়৷
িমিনট েয়ক পযেবণ কের দখলাম, কােনা এেেলই িনেজেক িভ মেন হে না৷
যা দেখ টুা নামক মেয়টা ট কের েম পেড় যােব!
যিদও স বেলেছ, ম করেত নয়৷ বািট ফরত িনেত আসেব!
বািট তা দােরায়ান চাচাও ফরত িনেয় যেত পাের৷
িক টুা আসেব কন?
ভাববার িবষয়৷
ভাবনা  করার আেগই বাজ পড়ার শে ভাবনার ইিত ঘটেলা৷
সােথ গত িবেকেলর ঘটনাটাও মেন পেড়েছ৷
আজকাল সব ভুেল যাি৷
.
গতিবেকেল িঝিরিঝির ব ৃির বগটা ট কের বেড় িগেয়িছল৷

ব ৃিেত ভজাটা িচরকালই আমার কােছ অাদশী বািলকার নাকােমা ছাড়া িকছইু মেন হয়িন৷
িক কাল ট কেরই ইে হেলা ব ৃিেত িভিজ৷
যই ভাবা সই কাজ৷
চাখ ’টা ব কের আকােশর িদেক মখু িদেয় যখন িভজিছলাম৷
অূত এক ঘারলাগা অনূভিূ ত স ৃি হেয়িছল আমার িনউরেন৷
সই ঘারটা ভােঙ বাজ পড়ার িবকট শে৷
বাজ পড়ার সােথ সােথ আমার শূনবেু ক হালকা জাের ধাা অনূভব কির৷
ঘােরর মেধ ভেবিছলাম বাজটা বিু ঝ আমার বেু কই পেড়েছ৷
ঘার সামেল চাখ মলেতই িপেল চমেক উিঠ৷
বাজ পড়ার শে যতটা চমকাইিন! তার চেয় বিশ চমেকিছ টুা নামক বদেমজািজ মেয়টা আমার সামেন জবত
ু বু হেয় দাঁিড়েয়
আেছ৷
ভজা চল
ু েলা মায়াবী মেু খ লে আেছ৷
এক মূহেত
ূ র জন মেন হল, গালেলা আলৈত পরেশ ছঁেু য় িদই৷
পের ভাবলাম না থাক৷
ভেবিছলাম একটা ধনবাদ পােবা৷
সই ভাবনায় জল ঢেল দৗঁেড় পালােলা টুা৷
আর এত মময় একটা মূহতূ িকনা একিদেনর ববধােন আিম িদিব ভুেল গিছ৷
দীঘাস ফেল বাবার কথাটা মেন করলাম “আিম উত ণীর খাটাশ”৷
যা মেন রাখা দরকার তা রািখস না৷ আর যা িকছ ু দরকােরর মেধ পেড় না সসব তার মেন থােকনা৷
আসেলই মেন থােক না৷
নয়েতা বািড়ওয়ালার মেয় না থাকার ভাবনাটা মাথায় থাকেলও, গতকােলর ম হওয়ার মেতা মূতটা ভুেল িগেয়িছলাম৷
.
দরজায় টুকটুক শ কের িবেকল নাগাদ যখন টুা আমার িচেলেকৗটায় এেস হািজর হয়৷
তখন আমার হাঁড় কাঁপােনা র৷
িনদাণ কে মােঝ মােঝ চাখ ’টা যখন মিল আিম৷
তখনই দিখ, টুা নােমর বদেমজািজ মেয়টা আমার িশয়ের উৎসক
ু চােখ বেস আমার কপােল জলপি িদেয় চেলেছ৷
মেু খ ত ৃির হািস এেস হািজর হয়৷
আমার হািস দেখ টুা কপট রাগ দিখেয় বেল,
যা সহ করেত পােরানা৷ তা করেত যাও কন?
ক বেলেছ ব ৃিেত িভজেত৷ অেতা রামািকতা আমার পছ নয়” বেু ঝেছা ছেল?
আিম ধরা গলায় বিল,
না িভজেল িক আর এেতা সহেজ তামার ভােলাবাসায় িস হতাম বেলা?
উর দাও মেয়৷
টুা িমিনট খােনক চপ
ু থােক৷ তারপর কােনর কােছ মখু এেন িফশিফিশেয় বেল” ক বেলেছ আিম কালই েম পেড়িছ?
পেড়িছেতা সই কেবই৷
যিদন সাতসকােল দেখিছলাম, িচেলেকাটার বদ ছেলটা আমার সােথ ঝগরা লািগেয় চিু প চিু প সব ফলু িছেড়েছ৷
আমার বাসার দরজায় কিলং বল বািজেয় পািলেয়েছ৷

বদ ছেলটার বদ কাজেলা আমার মেন ধেরেছ ব৷
ভােলাবািস অকারেণ৷”
চাখ মেল হাসার চা কির একবার৷
টুা মেু খ রাগী ভাব এেন, তার নরম হােতর আঙলু িদেয় আমার ঠাঁট ’টা চেপ ধের বেল,
হাসেবনা বদ ছেল৷ অকারেণ ভােলাবািসনা৷ বদেছেলর মচু িক হািসটাই সবনাশ কেরেছ আমার৷
পেররবার থেক মচু িক হািসটা ধু আমার সামেনই িদেব৷
আর সবার সামেন দাঁত কলােনা িবি হািস িদেব” বেু ঝেছা ছেল?
থাক উর দয়ার দরকার নই৷
চপ
ু থােকা৷

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।

কাঁথা, কাল বািলস, আর কল বতমােন এই আমার সল।
আেরা একটা সল িছল, এখন কােছ নই। সটা হেলা “বউ” রাগ কের বােপর বািড় গেছ……
পাঁচিদন হল বউ নাই, এই শীেত কী বউ ছাডা় থাকা যায়??? যিদও শীত ই শষ…..
মাস ছেয়ক হল িবেয় করিছ, পািরবািরক ভােবই “পা”র সােথ আমার িবেয় হয়। রামািক না বেল ছা অবাই কান ম
করেত পাির িন তাই বাবা মােয়র উপর ভরসা রাখলাম। আর বাবা-মােয়রও তা ইা হত তাঁেদর পছ মত পু বধু ঘের
আনেব……
িবেয়র পের জেন িমেল িনেজেদর মতন কের সংসার সািজেয়িছ। ভালই চলিছল আমােদর খনু িটর সংসার…..
মান অিভমান, আর িমি ভালবাসা……..

আর কী চাই……
আিম রােশদ, াইেভট কািনেত মােনজার পেদ আিছ। এই জন আমরা শহের থািক আর আু আু আর বানটা ােমর বািড়
থােক। অেনক িদন হল বউ বােপর বািড় যােব বেল মাথা ন কের ফলেছ।
আের চাকির কির পেরর চাইেলই িক চেল যাওয়া যায়, অন িদেক বসও বলেছ এই েজ টা শষ না হেল কান ভােবন ছিটু
পাওয়া যােব না।
আিম পরিছ িচপাই, বািড় বউ অিফেস বস। বস িনেজ যখন র বািড় যায় তখন, স মেন কের তাঁর ছাডা় আর কােরা মেন হয়
র বািড় নই।
আজ এর একটা বাবা করেতই হেব, হয় ছিটু িদেব না হেলই চাকিরই ছেড় িদব। েজের কথা বেল িবেয়েত মা ৪িদেনর
ছিটু িদেয়িছল। আর ছিটু দয়ার নাম নই।
সাজা বেসর েম নক করলাম।
—আসসালামআ
ু লাইকুম, আসব সার।
—ওয়ালাইকুমআসসালাম, ম আেসন…… (ফাইেল মখু েজই)
—ভাল আেছন সার??
—আের রােশদ বস, ম আিম ভাল আিছ, তামার িক খবর???
—আমার আর ভাল থাকা, সটা আর হে কই???
—কন তামার আবার কী হল???
—েজের কথা বেল িবেয়র সময় ছিটু িদেলন না, তারপেরা এত কের বললাম কান ছিটু িদেলন না, শীত চেল যাে র
বািড় িপঠা খেতেযেত বলেছ তাও যেত পারিছ না, কারন আপিন ছিটু িদেন না।
নতুন র বািড,় নতুন জমায়, থম শীত, না গেল বউেতা রাগ করেবই…..
আপিন তা কিদন আেগই ঘেু র এেলন, আপিন কী আমােদর ক টা বেু ঝন…..
িনেজেকই িনেয় আেছন…..
আর এই িনেয় তা বউেয়র সােথ তুমল
ু ঝগরা, তাই বউ বােপর বািড় গেছ িকছ ু িদন হল। এখন বেলন এত িকছরু পেরও ভাল
থািক িক কের????
—ম, এত িকছ ু হেয় গেছ??? আর তুিম আজ বলছ….
—তাহেল আর বলিছ িক??? সিদনও তা বললাম, আপিনই েজের কথা বেল এিরেয় গেলন…..
—িক েজের শষ না হেল ছিটু িদই িকভােব??? একটা কাজ কেরা িদেনর ছিটু আিম মােনজ কের িদি তুিম র বািড়
থেক ঘেু র আস।
—হেব না সার, নতুন র বািড় এভােব যাওয়া যােব না। এক সা ছিটু লাগেব আমার।
—এত িদন িকভােব সব???? আর েজের চলেছ এখন মাঝপেথ……
—অেনক েজে সুন কের িদেয়িছ, এবার আমার ছিটু চাই, না হেল আজই আিম চাকিরটাই ছেড় িদব িদব। আমার কােছ
আপন মানষু েলার খিু শ সবার আেগ। এখন আপিন ভােবন িক করেবন। আিম ছিটু পয আপনার িসাের অেপা করব।
আসিছ সার।
িকছইু করার নাই, এখন একটা িরজাইন লটার িলখেত হেব। আমার িবাস হয়না সার এত িদেনর ছিটু িদেবন। এর আেগ খবু
কম মানষু ই এতটা ছিটু পাইেছ যতটা আিম চেয়িছ……
অিফস ছিটর
ু আর ১০ িমিনট আেছ, সােরর কান খাজ নই, এবার মেন হয় িরজাই িদেতই হল।

কিবন থেক বরেত যাব তখনই সার ঢুকেলন আমার কিবেন।
—শান তামােক য এক সার ছিটু িদলাম তা কাওেক বলেব না, বলেব অসু থাকার জন আসিন।
সােরর কথাটা েন হািস চেল এেলা, কান মেত আটেক রেখ বললাম
—িক বেলন না সার িমথা বলেত যাব কান ঃেখ???
—এছাডা় আর উপাই নই, আর সবাইেতা ধের ধের িজেগস করেব না, আা ভাল থেকা….
বেলই সার চেল গেলন,
মেনর আনে শালীকােক ফান িদলাম। বউ ফান ধরেছ না, যাবার পর থেকই।
—হােলা লাভাই বেলন।
—তামার আপু কাথাই???
—আপু ঘের, আপিন িক কেরন লােক র বািড় পের থােক আর আপিন অসেতই চান না।
—তামার আপেু ক বল আিম আসিছ।
—সিত??? (সই লেভেলর খিু শ)
—ম…. এখন রাখিছ, এেস কথা হেব….
বেলই ফান রেখ িদলাম, বািড় িফের শ হেয় খাওয়াদাওয়া করলাম, সকােল রাা করিছলাম তাই খলাম। কেয়কটা
জামাকাপড় িনেয় রওনা হলাম।
পেথ বউেয়র পছের চকেলট, আইসীম িনলাম। সােথ শালীকার জনও গী িনলাম…….
নতুন র বািড় যাি, িকছ ু ফল ও িমি িনলাম…..
সার আেগই পৗেছ গলাম। বল িদেতই শালী এেস দরজা খেু ল িদল।
শালীেক তাঁর জন আনা িগটা িদেয় বউেয়র ঘেরর িদেক গলাম, তাঁর আেগ র-িরর সােথ কথা বললাম। বউেয়র ঘের
িগেয় দিখ বউ নই ঘের।
চকেলট ও আইিেমর বাগটা খােট রেখ শালীেক ডাকলাম
—িজ লাভাই বেলন।
—তামার িগ পছ হয়েছ???
—ম খবু । আপু ছােদ আেছ।
—এই স বলাই ছােদ???
আর কথা না বািডে় য় ছােদ গলাম, বউ পিম িদেক মখু কের দাঁিডে় য় আেছ।
সামেন ডুব রিম সূয, পছন থেক বউেক একটা ছায়ার মতন লাগেছ…..
কােছ িগেয় কািশ িদলাম।
—-এখােন কন আসেছন যান অিফেসই থাকুন।
—আের বউ রাগ কর কন??? বউেয়র থেক অিফস বড় হল??? আর অিফেস কী বউ আেছ নািক য অিফেস যাব……
—না তা হেব কন, তাই যিদ না হত তাহেল এত ঝগরা করা লাগত না। আমােক একা আসেত হত না…..
—িক য বল না, বেলই পছন থেক জিরেয় ধরলাম।
এক ধাায় ছািডে় য় িনল িনেজেক, হন হিনেয় িনেচ চেল গেলা। বাঝা যাে বশ রেগ আেছ বউ আমার, সহেজ এই রাগ যােব
না। বশ কসরত করেত হেব…..
আিমও িনেচ চেল এলাম। ঘের ঢুকেতই দিখ শালা শালী এেস ভের গেছ।
আমার ররা সব ভাই একই পিরবাের থােক তাই ডজন খািনক শালা শালীও আেছ আমার। এতখন হয়ত পডি় ছল, যই নেছ
লাভাই আসেছ সই পডা় শষ।

বাগ থেক কাডেবির েলা বর কের িদলাম, এবার  গ।
িক সারািদন িক করেছ, ুেল কার সােথ ঝগরা করেছ, কােক মাডাম কান ধের দাঁড় করাই রাখিছল।
ইতািদ ইতািদ বলেছ আর কাডেবির খাে।
িকছখন
ু পের মু (আপন শািলর নাম) িপঠা িনেয় ঘের ঢুকল।
—আের এত তারাতাির িপঠা পেল কাথায়, তাও গরম গরম???
—আের লাভাই আপিন ফান করার পর মােক বলেত চািচেদর িনেয় িপঠা বানােত লেগ গেছ।
তাইেতা বিল আজ চািচেদর সােথ দখা হল না কন??? অন িদন আসার সােথ সােথ সবাই িঘের ধের…..
—বাহ তুিম তা বশ কােজর, তামার আপু গেলা কই???
—সাতটা না পাঁচটা না এই পিরবােরর একমা জামায় আপিন। িবেয়র পর এই িতীয়বার আসেলন, জামায় আদর না হেল
হয়??? আপও
ু রাা ঘেরই আেছ।
—রাগ িক কমেছ???
—মেন তা হয় না।
—শালীর সােথ কথা বিলিছ আর. সবাই িমেল িপঠা খাি….
রােত খাবার টিবেল চাচা র চাচী ািরর সবার সােথ কথা হল। খাওয়া শষ কের এেস েম বেস আিছ িপিেদর সােথ
গ করিছ। বউেয়র আসার কান খাজ নই।
শালীকা এেস আেরা বড় ঃসংবাদ িদল বউ শািলর ঘের ঘমু ােব।
তাই আিমও শালীর সােথ একটা ান কের িনলাম।
ান মতন রােত শালীেক কল িদলাম, স বরহেয় আসল ম থেক। আিম বউেয়র কােছ শািলর েম আর শালী বউেয়র েম
ঘমু ােত গল।
আিম যেয় পােশ েয় পরলাম, িকছকন
ু পের বউ শালীেক ভেব আমােক জিরেয় ধরল। আহ কত িদন পের বউ আমায় জিরেয়
ধরল…..
আিম আিম চপ
ু কের আিছ জিরেয় ধরিছ না দেখ বউ বেল উঠল
—কী এখন কী হল বশ তা শালী লাভাই ান কের ঘর পাা পাি করেলন।
এই যা বউ কী কের জানল??? শালীিক বেল িদল।
যাই হাক বউেয়র তা রাগ ভাঙেছ এেতই খিু শ…..
তাই আিমও জিরেয় ধরলাম।
—আা তুিম জানেল িক কের আমরা ান কেরিছলাম???
—ঘমু ােনার পর মু কখনই বাইের যাই না। আর ওর ফান সাইলা থাকেলও আিম টর পেয়িছলাম, কথা েনই িশউর
হলাম।
—এত বিু  আমার বউেয়র।
—আর পাম িদেত হেব না, কালেকই তা আবার যাওয়ার জন বলেবন।
—আের না এবার এক সা জামায় আদর খাব তারপর যাব।
—সিত???
—ম, এক সা ছিট।
ু
—আমার আইসীম কই?????
—আিম কী কের বলব, এেন তা তামার ঘেরই রাখিছলাম।

—িেজ রেখ িদেয়িছ যাও িনেয় আস….
—আিম?? এত রােত, নতুন জামায় িজ থেক আইসীম আনেত গেল কও দখেল কী ভাবেব?????
—ভাবেব পটুক জামায়, এক খেয়ও পট ভেরিন, আবার িজ থেক চিু র কের খাে…..
বেলই হাঁসেত লাগল “পা” অকাের দখেত না পেলও এই হাঁিসেত য আমােক কুপকাত করার শি আেছ তা না বেল
িদেলও চেল…….
যই িবছানা থেক নামেত যাব ওেক ছেড,় অমিন বলল
—তুিম বস আিম আনিছ, তেব আমােক খাইেয় িদেত হেব িক…..
আিম িকছ ু না বেল ওর কপােল একটা “চমু ”ু এেক িদলাম, িতউের ও আমার ঠােট ওর  “ঠাট” একিত কের িদল……
এর পর আমােক ছেড় আইসীম আনেত চেল গেলা…..
িফের এেস…
—এই চেলা ছােদ যাব, দালনাই বেস আমােক খাইেয় িদেব…..
—এত শীেত ছােদ???? আবার আইসীম খােব????
এই শীেত আইসীেম য তুিম কী মজা পাও, আমার তা ঠাার ভেয় আইসীেমর ধাের কােছও ঘসেত মন চাই না……
তামার জনই ঘসেত হয়….
কী আর করা যেতই হেব, তমন কুয়াশা নই, আকাশটা বশ পিরার, পূন জাা না হেলও চাঁদ মামা অেনকটা আেলা
ছডা় ে…….
জেন িগেয় দালনাই বসলাম, পাশাপািশ বেস আিছ, “পা” একটা চাদর িনেয় এেসেছ, সটাই জেনর গােয় জিরেয় িনলাম।
—কউ িদন আইসীম….. (এই মেয়টা কখন আপিন আর কখন য তুিম বেল আাহই জােন)
—ম িদি ত……
আিম চামেচ কের তুেল িদি আর ও খাে….
এ শীেত য কী কের আইসীম খাই আাহ জােন….
—আা তামার যিদ ঠাা লােগ……
—আমার ঠাা লাগেব না, কারন আমার অভাস আেছ, আর লাগেল আপিন ত আেছনই……
আইসীম শষ হেলাই আমার ঘাের মােথ িদল, জেনই সামেনর িদেক তািকেয় আিছ…….
িকছখন
ু গ করার পর আর “পা”র শাডা় পাি না, তািকেয় দিখ ঘিু মেয় গেছ…….
ওর ঘমু  মেু খর িদেক তািকেয়, অেচনা এক মায়াই জিরেয় গলাম, য মােয় আিম আজীবন আটেক থাকেত চাই, চাইনা এই
মায়া কখেনা কাটুক।
এজনই হয়ত কিব বেলিছেলন “ঘমু  অবাই মেয়রা সবেচেয় স
ু র”
চাঁেদর আেলাই ওর মখু টা আবছা দখা যাে, তবও
ু অেনক মায়াবিত দখাে ওেক, মেু খর উপর চল
ু েলা সৗযটা বািডে় য়
িদে হাজার ন…..
ঠাট েলা কত সেতজ…… মন চাে আেরকিটবার ওর ঠােট িনেজেক ডুিবেয় দই….
বশ রাত হেয়েছ তাই িনেচ যেত হেব….
“পার” ঘমু না ভািেয় আলেতা কের কােল তুেল িনজাম…….
কােল িনেতই ঘেু মর ঘাের “পা” আমার গলা জিডে় য় ধরল তাঁর  হাত িদেয়…..
ধীের ধীের নেম এলাম িসঁডী় বেয়…..
কান মেত ব কের “পােক” বেু কর উপর িনেয়ই ঘিু মেয় পরলাম……..
কখন য ঘিু মেয় গদরজাটািছ িনেজও জািন না….

সকােল ঘমু ভাঙেত দিখ বউ শীেতর জন িট িট হেয় আমার বেু কর মােঝ ঘিু মেয় আেছ, িকছ ু চল
ু মেু খর উপর ছিডে় য় রেয়েছ
এেলােমেলা হেয়। বাইের থেক সকােলর সূেযর আেলা এেস পার মেু খর উপর পরেছ।
তােত ওর মায়িব মখু টা আেরা মায়ািব হেয় উঠেছ। এেলা মেলা চল
ু েলা যন আেলা আধািরর খলাই মেত উেঠেছ……
কতিদন পের ওেক আবার এরকম কের দখলাম, সই িবেয়র পের িকছিদন
ু এভােব দখার ভাগ হয়িছল।
তাঁর পর থেক পাই আমার আেগ উেঠ পের তাই আর দখা হয়িন এরকম কের।
“পার” কপােল ছা কের ভালবাসা এেক িদলাম, আমার শ পেয় স জেগ উঠল…..
এক ভােব িকছখন
ু আমার িদেক তািকেয় রইল তাঁরপর আমােকও িফিরেয় িদল ভালবাসার শ……
একটু পের জেনই বাইের এলাম, শালীর সামেন পডে় তই শালী িটটকাির কের বলল…….
—কী লাভাই ঘমু হল রােত????
—কন ঘনু হেবনা কন???? কালরােত একটু বিশই ভাল হয়েছ…….
—তাই??? তা যান, যান শ হেয় আেসন। আর আমােক িক িট িদেত হেব। ানটােত সাহায করলাম স জন…..
—তা তা িদবই, িক তামার বানটা য আমােদর ানটা জেন গেছ……
—কী ভােব????
—আমার সােথ তামার ফােন কথা বলা েন ফলেছ স…….
—বাপার না, রাগেতা কের িন….
—ম…..
শ হেয় এেস দিখ টিবল ভিত নানা রকেমর িপঠা, খজরু রেসর পােয়শ, খজরু রেস িভজােনা িপঠা। কত রকেমর য িপঠা।
একটা কের খাইেলও পেট যাইগা হেব না।
মেন পেড় গেলা মােয়র হােত বানান িপঠার কথা। এর পর বািড় যাব, মােয়র হােতর িপঠা খেত হেব।
অেনক িদন যমন এখােন আসা হয়না তমিন বািডে় তও তা যাই না….. এই সেু যােগ একটু ঘেু র আিস…… বউেক বলেত হেব
কথাটা…..
তারপর কান রকেম খেয় উঠলাম, খাওয়া টা মেন হয় একটু বিশই হেয় গেলা, শািলরা বেল লাভাই আমার তরফ থেক এই
টা, শালারা বেল আমার তরফ থেক এইটা। চাচী ািররা বেল আমার তরফ থেক এইটা। এরকম কের খেত খেতই আমার
অবা ব সামাল।
এর পর ঘের এেস র িনেত লাগলাম, পরু গিডে় য় িবকাল হল। ছাট শালা- শালীরা সব ুল কেলজ থেক িফরল।
িবকােল সবাইেক িনেয় বরহলাম ামটা ঘেু র দখেত।
ােমর িদেক িবেয়র এই এক মজা, চািরিদেক নয়নািভরাম সবজ
ু কৃিতর সমােরাহ। নদীর পাড় সহ অেনক জাইগাই ঘেু র সায়
বািড় িফরলাম।
রােত খেয় বউেয়র সােথ বেস গ করিছ এমন সময় বউেক বললাম
—আা অেনক িদন পের তা এখােন এলাম তাই না।
—ম িবেয়র পর এই িতীয়বার।
—বািড় থেক আসার পর তা বািডে় তও যায়িন না আমারা???
—ম, িঠকই তা বলেছ।
—তাহেল চল ছিটু টা ভাগ কের িনই, এখােন চার িদন আর ওখােন ৩িদন। মাট সাত িদন িক বল।
—িঠক বলেছন, অেনক িদন হল মােক দিখ না, ধু ফােন কথা বেলই খালাশ…….
িকছ ু না বেলই িগেয় উঠব বািডে় ত…..
এরপর জেন ঘিু মেয় গলাম। পেরর িদন সকােল বাজার হেত র ইয়া বড় শাল মাছ িনেয় এেলন তাই িদেয় পেু র খাওয়া

হল। এই বািড় আসার পর থেক য পিরমান খাওয়া হে তােত ছাট খাট একটা হািতর বাার সমান হেত খবু বিশ সময়
লাগার কথা না। জামার আদর বেল কথা…….
তাঁর উপর পাঁচ ভােয়র আিমই একমা জামায় আপাতত……
শীেতর িপঠার কথা আর িক বলব। িত বলা নতুন নতুন ধরেনর িপঠা। বােপর জনেমও এ িপঠা আিম খাই িন এক সােথ,
এখােন এেস যা খলাম…..
কত খাব আিম??? আিম য পািরনা এরাও ছােড় না।
এেকই বিু ঝ বেল জামায় আদর।
বউ বেস বেস এসব দেখ আর হােস, আিমও মেন মেন বিল হাস মন খেু ল হাস। আেগ র বািড় যাও তখন তা আিম িকেয়
মরন আর তামােক সবাই িমেল এরকম অবা করেব।
আসেল আমার এখােন আসেল যমন হয় িঠক তার িবপরীত ঘেট িনেজর বািডে় ত, তখন সবাই “পােক”িনেয় পের…..
বি ঘের থেক থেক মেয়টা আমার িকেয় যাে, িদন িদন রাগা হেয় যাে…….
ইতািদ ইতািদ বলেব আর মা চািচ আর বান েলা িমেল ওেক খাওয়ােব, এখন আমােক যমন করেছ এই বািডর় মানষু
েল……
আসেল ভালবাসার টােনই এসব কের…..
এই য এক অিদশ বন……
আমার বািডে় ত গেল তখন কও আর আমার খাজ কের না, আিম খলাম কী না খলাম, কাথায় আিছ কী না, স সময় আর
কােরা থােকনা…….
অন িদেক আিম এই বািড় আসার পর থেকই চলেছ আদর য, আর খাওয়ার কথা িক বলব।
িতন িদন কান রকেম পার করলাম, আর একটা িদন পার করেল বাঁিচ,
সকাল থেক খাওয়া দাওয়া পেু র ঘমু িবকােল ঘারা। এসব ছেড় আর ওই ইট পাথেরর শহেড় মানষু নােমর রাবট েলার
মােঝ যেত মন বলেছ না। কত স
ু র সবাই িমেল িমেশ আেছ। আর শহেড় একজন মের গেলও দখার কও নই।
এই বািডে় ত আসার পর সবার ভালবাসা পেয় আর িফের যেত ইা করেছ না। এবার থেক সার ক িরজাইেনর ভয় দিখেয়
হেলও এরকম ছিটু িনেতই হেব না হেল এসব িকছ ু িমস করেত হেব।
র বািড় চার িদন থেক চািহদার তুলনাই অেনক বিশ জামায় আদর খেয় বউেক িনেয় এবার িনেজর বািডর় উশ সবার
থেক িবদায় িনেয় রওনা হলাম।
তেব এখন থেক সেু যাগ পেলই চেল আসব জামায় আদর খেত, এই আদর িমস করা চলেবই না…..
একী িমস করার িজিনস র ভাই….
জামায় আদর য ক মজা খািল আদর, ভালবাসা, আর খাওন

