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কজন িমেকর কােছ চ হেলা তার িমকার মখু ।আর জাছনা হেলা িমকার দীঘাস।

আমার ভােলাবাসা সিদন সাথক হেব…য িদন ভােলাবাসার মানষু িট ১ফাটা চােখর জল ফেল বলেব…আিম ধু তামােকই
ভােলাবািস।

িয়জন যিদ থােক পােশ, মেন হয় প ৃিথবীর সব সখু আমাির কােছ। ভােলাবাসা বিু ঝ তখিন সিত হয় , যখন ভােলাবাসার মানষু িট
মেনর মত হয়।
বক
ু ভরা ভােলাবাসা আিম রেখিছ তামার জন____তুিম য আমার আিম য তামার____তুিম ধু আমার জেন

মানেু ষর মােঝ আেছ মন, মেনর মােঝ ম, েমর মােঝ জীবন, জীবেনর মােঝ আশা, আশার মােঝ ভালবাসা, আর সই
ভােলাবাসার মােঝ ধইু তুিম?

মানেু ষর সবেচেয় বড় বলতা হেলা ভালবাসা,যার মেধ ভােলাবাসা নইতার কােনা বলতাও নই, ভােলাবাসার জন মানষু
সবিকছ ু ছেড় দয়। আরেসই ভােলাবাসা তার জন কাল হেয় দাড়ায় !!!

মানেু ষর সবেচেয় বড় বলতা হেলা ভালবাসা,যার মেধ ভােলাবাসা নইতার কােনা বলতাও নই, ভােলাবাসার জন মানষু
সবিকছ ু ছেড় দয়। আরেসই ভােলাবাসা তার জন কাল হেয় দাড়ায় !!!

লাগেব যখন খবু একা,চাঁদ হেয় িদেবা দখা ..মনটা যখন থাকেব খারাপ,ে িগেয় করেবা আলাপ ..ক যখন মন আকােশ,তাঁরা
হেয় লেবা পােশ

যিদ দখা না হয় ভেবানা দূের আিছ। যিদ কথা না হয় ভেবানা ভূেল গিছ। যিদ না হািস ভেবানা অিভমান কেরিছ। যিদ ফান
না কির ভেবানা হািরেয় গিছ। মেন রেখা তামায় আিম ভােলাবািস।

ভালবাসার তােল তােল চলব জন এক সােথ। কােছ এেস পােস বেস মন রাখ আমার মেন। শ দখ জন িমেল, ঘর কর িছ
এক সােথ। আর িক লােগ িিথিবেত??? বউ আনব ভালেবেস।

তার জন আনেত পাির আকাশ থেক তারা, তুই বলেল বাচেত পাির অিেজন ছাডা় । প ৃিথবী থেক লটু ােত পাির বু তাির
পায়, এবার তুই বল, এভােব আর কত িমথা বলা যায়!!!

তামার মেু খর হািস টুকু লােগ আমার ভােলা,তুিম আমার ভালবাসা বঁেচ থাকার আেলা।রাজার যমন রাজ আেছ আমার আছ
তুিম,তুিম ছাড়া আমার জীবন শূধু মভুিম।

ফান করেত পািরনা নাার নাই বেল, খবর িনেত পািরনা সময় নাই বেল, দাওয়াত িদেত পািরনা বিশ খাও বেল, ধু sms
কির ভালবািস বেল!

িমি চাঁেদর িমি আেলা,বািস তামায় অেনক ভােলা.িমিট িমিট তারার মলা,দখেবা তামায় সারােবলা. িনিশরােত শা ভুবন,
চাইেবা তামায় সারাজীবন

নদীর পাের বেস আিম িলখিছ কিবতা~ ~ই নয়েন ভােস ধু তামার ছিবটা~ ~মঘলা আকাশ একলা আিম” একলা আমার
মন~ ~ভাবিছ কেব হেব তুিম আমার আপন জন~

বেু কর ক চাপা িদেয়” ঝরেছ চােখর জল~ ~মেনর মানষু ভুেল গেছ” কােক িদেবা Call~ ~মঘ হীন আকােশ” চােদর নই
আেলা~ ~এই প ৃিথবীেত আিম ছারা” সবাই আেছ অেনক ভােলা~

নদীর পাের বেস আিম িলখিছ কিবতা~ ~ই নয়েন ভােস ধু তামার ছিবটা~ ~মঘলা আকাশ একলা আিম” একলা আমার
মন~ ~ভাবিছ কেব হেব তুিম আমার আপন জন~

বেু কর ক চাপা িদেয়” ঝরেছ চােখর জল~ ~মেনর মানষু ভুেল গেছ” কােক িদেবা Call~ ~মঘ হীন আকােশ” চােদর নই
আেলা~ ~এই প ৃিথবীেত আিম ছারা” সবাই আেছ অেনক ভােলা~

দয় জেু ড় আছ তুিম,সারা জীবন থক.আমায় ধু আপন কের,বেু কর মােঝ রখ.তামায় ছেড় যাবনােতা,আিম খবু দূের.ঝড়
তাপান যতই আসক
ু ,আমার জীবন জেু ড়

ফেু ল ফেু ল সািজেয় রেখিছ এই মন, তুিম আসেল জেন সাজােবা জীবন, চাখ ভরা  বক
ু ভরা আশা, তুিম বু আসেল দেবা
আমার সব ভালবাসা…

এক প ৃিথবীেত চেয়িছ তামােক, এক সাগর ভালবাসা রেয়েছ এ বেু ক , যিদ কােছ আসেত দাও, যিদ ভালবাসেত দাও, এক
জনম নয় ল জনম ভালবাসব তামােক

যিদ চাদঁ হতাম সারা রাত পাহারা িদতাম!যিদ জল হতাম-সারা দহ িভিজেয় িদতাম।যিদ বাতাস হতাম-তামার কােন চিু প চিু প
বলতাম-আিম তামােক ভালবািস.

টাপরু টুপরু ব ৃি লাগেছ দান িমি, কী অপপ স ৃি দয় জিু ড়েয় দ ৃি, ব ৃি ভজা সায় তাজা ফেু লর গেয়, মনটা নােচ ছে
উতলা আনে, জানু তামার জন

আমার জীবেন কউ নই তুিম ছাডা় , আমার জীবেন কােনা  নই তুিম ছাডা় , আমার েচাখ িকছ ু খােজনা তামায় ছাডা় ,
আিম িকছ ু ভাবেত পািরনা তামায় ছাডা় , আিম িকছ ু িলখেত পািরনা তামার নাম ছাডা় , আিম িকছ ু বঝ
ু েত চাইনা তামায় ছাডা় !

যিদ ব ৃি হতাম…… তামার দ ৃি ছঁেু য় িদতাম। চােখ জমা িবষাদ টুকু এক িনিমেষ ধেু য় িদতাম। মঘলা বরণ অ জেু ড় তুিম
আমায় জিডে় য় িনেত,ক আর পারেতা না তামায় অকারেণ ক িদেত..!

ভালেবেস এই মন, তােক চায় সারান। আিছস তুই মেনর মােঝ, পােশ থািকস সকাল সােঝঁ। িক কের তােক ভুলেব এই মন,
তুই য আমার জীবন।। তােক অেনক ভালবািস

আকাশ বেল তুিম নীল। বাতাস বেল তুিম িবল। নদী বেল তুিম িসমা িহন। চাঁদ বেল তুিম স
ু র। ঘাস বেল তুিম সবজ
ু । ফলু
বেল তুিম অবজ
ু । িক আিম বিল, “তুিম কমন আছ?”

চােখ আেছ কাজল কােন আেছ ল,ঠাট যন রে রাঙা ফলু ,চাখ একটু ছাট মেু খ িমি হািস,এমন একজন মেয়েক সিত
আিম ভােলাবািস।

যিদ চাদঁ হতাম সারা রাত পাহারা িদতাম!যিদ জল হতাম-সারা দহ িভিজেয় িদতাম।যিদ বাতাস হতাম-তামার কােন চিু প চিু প
বলতাম-আিম তামােক ভালবািস.

প ৃিথবীেত সই সবেচেয় ধনী। যার একিট স
ু র মন আেছ,, যার মেন নাই কান অহংকার,, নাই কান িহংসা। আেছ ধু অেনর
জন ভােলাবাসা.

তামায় সযু  ভািবনা যা অ যােব, তামায় ফলু ভািবনা যা ঝের যােব, তামায় নদী ভািবনা যা বেয় যােব, তামায় সময় ভািবনা
যা চেল যােব, তামায় আিম আমার জান ভািব যা িচরিদন রেয় যােব।এক িবু ভােলাবাসা দাও আিম িসু দয় িদব।

যিদ চাদঁ হতাম সারা রাত পাহারা িদতাম!যিদ জল হতাম-সারা দহ িভিজেয় িদতাম।যিদ বাতাস হতাম-তামার কােন চিু প চিু প
বলতাম-আিম তামােক ভালবািস.

প ৃিথবীেত সই সবেচেয় ধনী। যার একিট স
ু র মন আেছ,, যার মেন নাই কান অহংকার,, নাই কান িহংসা। আেছ ধু অেনর
জন ভােলাবাসা.

তামায় সযু  ভািবনা যা অ যােব, তামায় ফলু ভািবনা যা ঝের যােব, তামায় নদী ভািবনা যা বেয় যােব, তামায় সময় ভািবনা
যা চেল যােব, তামায় আিম আমার জান ভািব যা িচরিদন রেয় যােব।এক িবু ভােলাবাসা দাও আিম িসু দয় িদব।

কী িনুর তুিম?কমন তামার মন?কীভােব থাকেত পার ভূেল সারান?মেন কী পেরনা একটুও আমায়

যিদ মন কাঁেদ, আসব বষা হেয়।! যিদ মন হােস, আসব রাুর হেয়। যিদ মন ওেড়, আসব পািখ হেয়। যিদ মন খাঁেজ, আসব
তামার জান হেয়!

যিদ এমন কাউেক পতাম য আমােক অর িদেয় ভালবাসেব যার সব ভালবাসা আমায় িগের থাকেব.তেব আিম এই প ৃিথবীর
িবিনমেয়ও তােক হািরেয় যেত িদতাম না.

প ৃিথবীর সব িকছ ু িমথা হেলও , ছেলেদর চােখর অ কখেনা িমথা নয় । কারন মেয়রা খবু ক না পেল , কথেনা তােদর
দািম অ ঝরায় না.

বঝ
ু েব একিদন তুিম , আিম তামােক কতটা ভােলাবািস । সই িদন হইেতা আিম হািরেয় যােবা ঔ ের িনল আকােশ তারার
মােঝ । বঝ
ু েব একিদন তুিম , আিম তামােক কতটা িমচ কির সইিদন হইেতা আিম হািরেয় যােবা ঔ মভুিমর বািলর মােঝ ।
বঝ
ু েব একিদন তুিম , আিম তামােক ছাডা় কতটা একা একা থািক সই িদন হইেতা আিম থাকেবানা এই প ৃিথবীেত হািরেয় যােবা
ঔ মািটর ছা ছা কনাই…!

মেনর মােঝ আিছ বেল কিরস অবেহলা।আিম যখন হািরেয় যােবা কাদিব সারােবলা।তবু যিদ হািরেয় যায় তার অজানেত।স ৃিত
লু যতেন রািখস মেনর িসমাে.

এক ফাঁটা িশিশেরর কারেনও বনা হেত পাের যিদ বাসাটা িপঁপডা় র হয়,তমিন এক িচমিট ভালবাসা িদেয় ও সখু পাওয়া যায়
যিদ সই ভালবাসা খাঁিট হয়…

মানেু ষর মােঝ আেছ মন, মেনর মােঝ ম, েমর মােঝ জীবন, জীবেনর মােঝ আশা, আশার মােঝ ভালবাসা, আর সই
ভােলাবাসার মােঝ ধইু তুিম?

তামার মেু খর হািস টুকু লােগ আমার ভােলা,তুিম আমার ভালবাসা বঁেচ থাকার আেলা।রাজার যমন রাজ আেছ আমার আছ
তুিম,তুিম ছাড়া আমার জীবন শূধু মভুিম।

যিদ ব ৃি হতাম…… তামার দ ৃি ছঁেু য় িদতাম। চােখ জমা িবষাদ টুকু এক িনিমেষ ধেু য় িদতাম। মঘলা বরণ অ জেু ড় তুিম
আমায় জিডে় য় িনেত,ক আর পারেতা না তামায় অকারেণ ক িদেত..!

জীবনটা ধর সাগর, আর দয় তার তীর। বু হেলা সাগেরর ঢউ। তামার সাগের অেনক ঢউ থাকেত পাের তেব বাপার হল
সবেলা ঢউ িক তীর শ করেত পাের

চাঁদ মেঘ লক
ু ােলা তামােক দেখ িয়া____ রাত বিু ঝ ঘমু ােলাএেসা না বেু ক িয়া____ িঝির িঝির হাওয়া িশির িশির
ছায়া____ঝড় উেঠেছ এ মেন হায় এ মেন কউ জােননা

ফেু লর েয়াজন সূেযর আেলা, ভােরর েয়াজন িশিশর, আর আমার েয়াজন তুিম, আিম তামােক ভালবািস।

িমি হেস কথা বেল পাগল কের িদেল,তামায় িনেয় হািরেয় যাব আকােশর নীেল,তামার জন মেন আমার অফরু  আশা। সারা
জীবন পেত চাই তামার ভালবাসা।

ফেু লর েয়াজন সূেযর আেলা, ভােরর েয়াজন িশিশর, আর আমার েয়াজন তুিম, আিম তামােক ভালবািস।

িমি হেস কথা বেল পাগল কের িদেল,তামায় িনেয় হািরেয় যাব আকােশর নীেল,তামার জন মেন আমার অফরু  আশা। সারা
জীবন পেত চাই তামার ভালবাসা।

জািননা ভােলাবাসার আলাদা আলাদা িনয়ম আেছ িকনা, তেব আিম কান িনয়েম তামােক ভাল বেসিছ তাও জািননা, ধু
এইটুকু জািন আিম তামােক অেনক অেনক ভােলাবািস….

আমােদর সােথ ফসবেু ক য
ু হন।
আমােদর আেরা এস এম ….
Bangla Happy Birthday SMS

:
েপশায় ডাক্তার চন্দন েঘােষর িনবাস উত্তর ২৪ পরগনার
বারাসােত। ইিতমধ্েযই িতনিট পুস্তক প্রকািশত হেয়েছ তাঁর,
প্রকাশ েপেত চেলেছ আরও দুিট। আজ চন্দেনর গল্প।
গটা তাড়া কের বড়াে অনেক। আর তাড়া কের বড়াে ছাট উল স
ু র েটা চাখ। কাথাও িেত দ বসেত
িদে না। পােশর ঘরটার ব দরজার িদেক তাকােলই কমন যন একটা ভয় চেপ বসেছ ওেক। দরজা খল
ু েলই ঝাঁপ িদেয় ঢুেক
পড়েব সই তী গটা। উ, পচা, নরক থেক উেঠ আসা সই গ যন অেনর আােক পয নাংরা কের িদে। িক
কাথা থেক আসেছ ওই গটা? সব তা তত কের খাঁজা হল!
বাপারটা  হেয়িছল কিদন আেগ। বািড়র িতনতলায় অনেদর শাবার ঘেরর পােশ একটা বড় ঘর। এই ঘেররই লােগায়া
একিচলেত জায়গায় ছা একটা রাাঘর। এই রাাঘরটা শািল বানােনা হেয়িছল ওর সজিপিসর জন। ভমিহলা িছেলন
অিববািহত। অনেক মানষু করার পছেন ওনার একটা বড় অবদান আেছ। তা অিভমানী, জিদ এই সজিপিসর শষ জীবেনর
আয়ল িছল এই ঘর। তার জনই এই রাাঘেরর ববা হেয়িছল।
ায় ই বছর শযাশায়ী থেক িতিন এইঘেরই অবেশেষ িতিন মারা যান। তার িকছিদন
ু পের এই ঘের থাকার ববা হয় আর
এক অসু মিহলার। িতিন অেনর শািড়। িতিনও এই ঘেরই মারা যান। তারপর থেক আর কউ এইঘের থােক না।
তাও অেনকিদন হেয় গল। তেব রাাঘরটা অনরা ববহার কের। এই ঘেরই ওেদর িজ, িমডেসফ, বাসন-কাশন, মালিবকার
গােনর সরাম সব থােক। সব িঠকঠাক শািেতই কাটিছল।
ঝােমলা  হল অোবেরর এক সায়। মফল এই শহের সেব হালকা ঠাার আেমজ  হেয়েছ। রাববার সের িদেক
ওই ঘরটায় কানও একটা কােজ গিছল মালিবকা। লাইট ালােতই হঠাৎ িচৎকার কের ওেঠ স। অন ছেট
ু এেস শােন কােচর
িমডেসেফর পােশ এইমা মালিবকা একটা মাণ সাইেজর ধেড় ইঁর দেখেছ। আেলা ালেতই ওটা িেলর আলমািরটার
িনেচ পািলেয়েছ। বৗ-এর লাফালািফেত বাধ হেয় অনেক ঁিড় মের খাঁজার চা চালােত হয়। িক িকছইু পাওয়া গল না।
হাল ছেড় িদেয় দরজা ব কের চেল আেস ওরা। িতন িদন বােদ ওরা আিবার কের িেজর পােশ ইেরর মল ছিড়েয়
রেয়েছ। অন তাব হেয় ভােব এই িতনতলায় ইঁর আসেছ কী কের! তাহেল িক পেু বর বারাায় ঝুঁেক পড়া মহগিন গাছ
বেয়ই আসেছ ওটা। ভারী অবাক বাপার তা! এরও কেয়কিদন বােদ টুকেরা টুকেরা কের কাটা কেয়কটা হাটাওেয়ল পাওয়া

গল ঘর থেক। নাঃ! বড় উৎপাত  কেরেছ তা ধািড়টা।
িকছ ু একটা করা দরকার। বাধ হেয় বাজারচলিত রাটিকলার এেন আটার সে মেখ ছড়ােনা হল ঘের। ওমা! কাথায় কী! িবষ
তা িবেষর মতই পেড় রইল। শ কেরও দেখ িন বাছাধন।
নেভেরর গাড়ার িদেক নতুন চমক। সের িদেক ঘের ঢুেক অন দখেত পল িমডেসেফ িনেচর াইিডং ডার একটু ফাঁকা।
আর কােচর ওপােশ একেজাড়া ছাট ছাট চাখ জল
ু জল
ু করেছ। অনেক দেখ স ঘাড় উঁচু কের। গাঁফ নাড়ায়। লাজও তুড়ক
ু
তুড়ক
ু র উল একটা নংিট। াইিডং ডার সরােলই তা
ু কের নড়েত থােক। কানও েপ নই। না, এ তা ধেড় নয়, স
বাবাজীবন ফাঁেদ। মালিবকােক ডােক ও।
একটা ছাট টচ িনেয় আেলা ফেল নংিটটার িদেক। কী স
ু র উল েটা চাখ। হাত সামেনর িদেক জেড়া কের একমেন কী
একটা কুরকুর কের খেয় চেলেছ। তা হেল তা ধু ধেড় নয়, এও রেয়েছ। তেব কী গাটা একটা ইঁেরর পাড়া নেম এেসেছ
এই ঘের? মালিবকা যথারীিত চঁচােমিচ  কের িদেয়েছ। কালই একটা িকছ ু িবিহত কর। না হেল আিম এবািড়েত থাকেবা না।
কালই নােগরবাজার চেল যাব।
মহা ফাসােদ পেড়েছ অন। কী কের এখন! িবষ তা দওয়া হেয়িছল। কাজ হয়িন। অগতা সমীরেক ফান কের। ও সব
বাপাের অেনক িকছ ু জােন। যিদ কানও আেলাকপাত করেত পাের।
সমীর ফােন যা বলল তার সারমম হল, বাজাের একধরেনর রাটিকলার প এেসেছ যােত ইঁরেলা আটেক যায়, তেব
সেলা ছািড়েয় ফেল দওয়া বড় ঝি। পেু রােনা মাউসাপও ববহার করা যেত পাের। তাছাড়া নতুন একধরেনর
রাটিকলার িবুটও পাওয়া যাে। যেলা এেকবাের অবথ। এেলা খােব এখােন আর লাশ পড়েব শােন। অথাৎ ঘের খােব
আর বাইের মরেব। যটা তামার খিু শ কেনা। ছাটবাজাের অপূণা ভাাের পাওয়া যােব।
শিনবােরর বারেবলায় অবেশেষ ওই শষ িকিসেমর অথাৎ িবষ-িবুটই িকেন আনল অন। কানও ঝাট নই, খািল ভে
ঘেরর মেধ ছিড়েয় রােখা। পরিদন সকােল উেঠ দখা গল ওই চার পাঁচ টুকেরা িবুেটর একটাও আর পেড় নই। মালিবকার
মেন একটু ি খেল গল। -িতনিদন আর কানও উবাচ নই। অন মালিবকা েমই মষু েড় পড়েছ। তা হেল িক িবষও
হজম কের িনল এরা?
খলাটা বাঝা গল মলবার সকােল। ঘমু ভে সকােল চা বানােত ওঘের ঢুকেত িগেয় আঁতেক কঁিকেয় ওেঠ মালিবকা। পােয়র
কােছ একটা ছাট ইঁর পেড় আেছ। িচৎকার েন অন দৗেড় আেস। মের িন বচারা।
এখনও ধক
ু পক
ু করেছ। নড়ার শি নই। একটা হাা গ ছিড়েয় আেছ ঘরটায়। িক গ কন? ওটা তা এখনও জা!
ঝুঁেক দেখ সই উল স
ু র েটা ছাটেছাট চাখ! এ িক সই নংিটটা? একটু মনখারাপ হেয় যায় অেনর। িক কী আর
করা। ওটােক তুেল একটা ািেকর পােকেট কের িপছেনর বাগােন ছঁেু ড় দয় স। এবার হয়ত একটু ি পাওয়া যােব।
িক সিদন িবেকল থেকই ঘেরর মেধ সই গটা যন মশ বাড়েত থােক। পেররিদন কােজর মািস লীিদ িমডেসেফর
তলা থেক বার করল মাঝাির সাইেজর একটা ইঁেরর ম ৃতেদহ। ও-ই ওটােক ফেল দবার ববা করল।
জায়গাটায় িফনাইল ঢালা হল। িক মজার কথা গ কমল না। বরং মশ যন বাড়েছ। খােট, আলমািরর গােয়, পদায় সব
সই গ ছিড়েয় পড়েছ যন। ঘের ঢুকেল ভক কের সই গ ঝাঁিপেয় পেড়। গা িলেয় ওেঠ। বিম পায়

। মাথা িঝমিঝম করেত থােক। কী কের এই গের হাত থেক য রহাই িমলেব ক জােন। তা হেল িক আেরা ইঁেরর দহ
রেয়েছ এই ঘের?
পরিদন যা বেরােলা তা এককথায় বীভৎস। খােটর নীেচ মািছর আনােগানা দেখ সেহ হওয়ােত নীচু হেয় টচ ফেল যা দখা
গল তােত হতভ অন। এক বড় ধেড় ইঁেরর আধগলা দহ, যার মেধ মাগট িগজিগজ করেছ।
মালিবকা তা বিমই কের ফলল ঘায়। লীিদেক ডেক নানান কসরত কের সই দহ ফেল দওয়া হল পােশর জিমর এক
গেত। গটা িক লেগ গল নােক। যেতই চায় না। পাগেলর মত অবা। মরীয়া হেয় অন িঠক কের আজ অিফেস না িগেয়
ও এটার একটা হেন কেরই ছাড়েব। মালিবকা তা ায় ভে পেড়েছ।
কােজ নেম পড়ল অন। খাট সিরেয়, িমডেসফ সিরেয়, আলমাির িজ সব ওলটপালট কের দখেত লাগল কাথায় এই
বদমাস ইঁেরর িঠকানা? িক আয কাথাও আর িকছইু নই। অবেশেষ িফনাইল ঢেল সারা ঘর ধায়া হল। ঘেরর মেধ
সগু ি ধূপকািঠ ধিরেয় দওয়া হল। এসব করেত করেত সে। া শরীর আর মন িনেয় ওরা যখন েত গল রােত তখন মেন
এক অুত আন। যাক আর িকছইু নই ওই অল
ু ুেণ ঘের। ওই নারকীয় গ থেক এবার িনয়ই মিু ।
ভার হেত না হেত মালিবকা বেল, চল তা দিখ বাপারটা কতদূর। অন বেল, আের দাঁড়াও, দাঁড়াও। ও ঘের আর আেছটাই
বা কী আর হেবই বা কী? মালিবকা বেল, চল আজ একটু জিমেয় চা খাই। তুিম আজও অিফেস ডুব মার।
চা বানােত জেনই িছটিকিন খেু ল ঘেরর মেধ ঢােক। ঢুকেতই আবার ঝাঁিপেয় পেড় সই গ। মালিবকা  হােত মখু ঢাকা
িদেয় কঁেদ ওেঠ। অন তা হতভ। আবার সই গটা যন নাক িদেয় গলার িভতর ঢুেক পািকেয় পািকেয় উঠেছ। গতকােলর
খাওয়া ভাত যন এুিণ উেঠ আসেব পট থেক।
তারপর থেক আজ পয সই গ ওেদর তাড়া কের বড়াে। কাপ, ট, বাসন কাশন,িজ মায় খাবার জেলর বাতল সব
জায়গায় সই একই গ। ইদানীং ওঘর থেক যন শাবার ঘেরও ছিড়েয়েছ গটা। িবছানা, বািলেশ,জামাকাপেড় এমন িক
গােয়ও যন সই গ।
মালিবকাও যন কমন হেয় যাে। ভােলা কের খেত পাের না, কথাও কম বলেছ, চল
ু আঁচড়ায় না। ওর সবসময় মেন হে
গটা যন ধীের ধীের ওর িদেকই এিগেয় আসেছ। ছিড়েয় যাে ওর সারা শরীের। সবদা সব ঁেক ঁেক ওই গের ভূত যন
খঁেু জ বড়াে স। গতকাল রােত অেনকিদন পের তারা যখন ঘিন হেয়িছল মালিবকা অেনর সারা গা ঁেক ঁেক হঠাৎ বেল
ওেঠ , এই তা, এই তা সই গ। উঁহ! পেচ গেছ, সব পেচ গেছ। সব মরা ইঁর হেয় গেছ। বলেত বলেত ও কাায় ভে
পেড়।
ভাের উেঠই পাগেলর মেতা অন সমীরেক ফান কের। ও বাপারটা আেগ থেকই খািনকটা জানত। সমীর শা গলায় বেল,
তােক তা একটা শাি-য়ন কিরেয় িনেত বেলিছলাম। নিল না। আজই মালিবকােক কেলািন মােড়র ডাঃ গৗতম বাসেক
দিখেয় ন একবার। উিন খবু ভােলা সাইিকয়াি।
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তুিলেক বঝ
ু ােত হেব িয় মানেু ষর একটু অবেহলা কমন লােগ! অবশ তুিল অেনক বার ফােন াই কেরেছ আমার সােথ কথা
বলার জন িক আিম ফান িরিসভ কিরিন! এক সাহ পের ,,,,,
একিদন অিফস থেক বাসায় তুিলর কথা খবু মেন হে !
হাসপাতাল থেক আসার পর একিদনও তুিলর সােথ দখা হয় নাই!
তুিলেক দখেত খবু ইে হে! মন থেক তুিলর জন ছট ফট করেছ! আসেল আমােদর মনটা খবু য় িবয়াদপ যই মানষু েলা
সবেচেয় বিশ অবেহলা কের সই মানষু েলার কােছ বার বার িফের যেত মন চাই! অেনক ভেব িচে িসা িনলাম তুিলেক
মা কের িদেবা আসেল তুিলেক অেনক আেগই মা কের িদিছ! আমার যায়গায় কউ হয়েল হয়েতা মা করেত পারেতা িকনা
জািন না! আিম তুিলর ভােলাবাসায় ব বিশ বল হেয় পরিছ!
তুিলর নাাের ছা কের একটা মেসজ িদলাম ,,, জান তামােক খবু িমস করতািছ আসবা িক এখন! আিম জািন তুিল এই
মেসজ দখার পর তুিল ওেদর বাসায় এক মহু তূ থাকেব না ! আমার কােছ ছােট আসেব! বারবার মা চাইেব আমার কােছ!
ঘমু ধেরেছ অেনক তাই একটু ঘমু ােনার ধরকার! চােখর পাতােলা ব হেয় আসেছ! কখন ঘিু মেয় পরিছ জািন না! আমার
পােয়র কােছ কােরা কাার আওয়ােজ ঘমু বােলা !
তািকেয় দিখ তুিল কাা করেছ ,, তুিলর চহারা আেগর থেক অেনক পাে গেছ , চােখর িনেচ কােলা দাগ পের গেছ মেন
হয় অেনক কাা করেছ আর িঠক মেতা ঘমু াই িন! আেগর তুিলর সােথ এখন কার তুিলর কান িমল নই! আিম ওেঠ দারালাম
তুিলর হাত ধের আমার কােছ তুেল িনলাম ,, িনেয় বাম আবার এমন করেব!
:- কান িদনই না তুিম যা বলবা তাই করেবা! ধু তপমার বেু ক একটু ঠায় িদেয়া(তুিল)
:- চাকির থেক িরজাইন িদেছা কন?
:- আিম আর চাকির করেবা না! এখন থেক পিরবােরর লাকেদর সময় িদেবা!
(তুিল) :- চাইেলই চাকির করা অবায় পিরবােরর লাকেদর সময় দওয়া যােব !
:- আা আিম আর এই বাপাের িকছ ু বলেত চাই না! আেমা চাকির করেবা না বাস করেবা না!
:- আা আর কখেনা বলেবা না চাকির করেত ! িক আমায় িতিদন অেনক অাদর করেত হেব !
:- হা আমার বাবটু াক আদর করার জনয় তা এেসিছ!
:- একটু কােছ আেসা না!
:- কােছই তা এেসিছ : আর একটু কােছ আেসা না তুিল আমার আেরা আমার অেনক কােছ আসেলা!

তুিলর কামের হাত িদেয় তুিলেক আমার বেু কর সােথ িমেশেয় িনলাম! তুিল এখন আমার িখব কােছ তুিল িনঃাস আিম িশনেত
পাি ! আিম কান িকছ ু বাঝার আেগই তুিলর কামল িট ঠাঁট আমার ঠাঁেটর সাথ িমেল গেলা! আমার ধম ব হওয়া অবা
হেয় গেছ তুিলেক ছািরেয় িদলাম!
:- তুিল বো ছারলা কন!
:- আমার তা দম ব হেয় মারেত বেসিছলাম বলার আেগই তুিলর ঠাঁ আবার একে হয়েলা! আিমও কম িকেসর তুিলেক শ
কের জিরেয় ধরলাম! অেনক িদেনর জমােনা ভােলাবাসা তুিলেক আজ িফরত িদেবা! আিম জািন তুিলও আজ তার জমােনা
ভােলাবাসা এক সােথ সব িফরত িদেব! জেন জন ভােলাবাসার সাগের হািরেয় গলাম……………………….!!!!!
_____________________সমা___________________
[কমন হেলা বুরা গিট ভােলা লাগেল জানােবন]
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নািহদ আনহার িদেক তািকেয় আেছ । কন য স িনেজও জােন না । কন জািন মায়ার জােল স তািকেয় আেছ ।হঠাৎ ক জািন
ধাা িদেলা নািহদ ক ।
নািহদ : ও জািহদ তুই
জািহদ : িক দিখস ভািব পছ হেলা নািক

নািহদ : ম
জািহদ : িকইইইইই ?
নািহদ : না িক বিলস আিম কেনা পছ করেবা চল চল ওিদক যাই
জািহদ : (ভাবেছ ডাল ম কুচ কালা হা )
আা চল ।

ঘরু া শেষ রােত
নািহদ চাখ ব কের মেয় টার কথা ভাবেছ ” িক মায়া আেছ তার মােঝ বারবার কন ভাবিছ তার কথা । তেব িক আিম ওর
মায়ায় জড়াি । নাহ এটা কন হেব ? না এটা হেত পাের না (কন হেত পাের না পের জানেবন )
তারপেরর িদন
খাবার টিবেল
জািহদ : তুই আজ আমার কেলেজ চল বুেদর সােথ পিরচয় করােবা তার ।
নািহদ : আা
কেলেজ
আিম আর শাি আজও গ করেত করেত আসেতিছেলা
এখন সাবধােনই চিল আিম । িহিহ বারবার ভাুম নািক মানেু ষর িজিনস ।
শাি : তুই ারা আিম একটু িরয়ার সােথ কথা বেল আসেতিছ ।
আিম : যা
শাি গেলা আর আিম ওর অেপা করিছলাম । সামেন দখলাম ফেু লর গােছ ফলু ফটু েছ একটু উপের িক ভােলা লাগেছ ।
খবু িনেত ইে করিছল ।
ভাবলাম পারেবা িছঁড়েত । যই ভাবা সই কাজ । ভািগস সবাই িনজ িনজ কােজ বা আর এিদেক ওেতা আেস না ।
নািহদ দখেলা একটা মেয় ফলু িছঁড়ার চা করেছ ।
নািহদ ওিদেক িগেয়
নািহদ : এই য িমস িক কেরন
(আিম হঠাৎ ডাক সামলােত না পেয় পেড় গলাম । পড়লাম তা পড়লাম কার উপর জািন পড়লাম । কােরা উপর পড়িছ তা
পড়িছ দখলাম িক জািন ভাে ফলিছ )
আিম দখলাম ওই য ভুত ছেলটা ।
আিম : আপিন
নািহদ : ( হায় আাহ আবার চশমা ভাে ফলেছ এই মেয় )
ী
আিম : আবার সির এইবার আমার দাষ নাই আপনার দাষ । আপিন ডাক িদেলন কেনা দখেলন তা পেড় গলাম । আপনােরা

িত হেলা আমােরা । ফলু টাও পলাম না রর থােকন আপিন আিম হাত ধেু য় িনেবা বাই
আিম চেল যাওয়ার পর
নািহদ : বাহ র আিম িক করলাম খািল তা িজেস করেত গিছলাম । থাক যাই হাক চশমা আবার ভাে গেছ ভািগস চােখ
বিশ েম নাই । নইেল চশমা ছাড়া দখেতই পাইতাম না হাহা ।
আিম হাত ধেু ত যাি দিখ শাি , িরয়া আর একটা ছেল ।
আিম ওিদক িগেয় দিখ ওই ছেল ।
আিম শকড : আপিন না ওখােন িছেলন এখােন কমেন ?
জািহদ : িক বেলন আিম তা এখােনই আিছ
আিম : কমেন সব ?
শাি : ম র ও তা এখােনই আেছ গ করেছ আমােদর সােথ
আিম : িক
শাি : িক িত না ন পিরিচেতা হ ইিন আমােদর ১ বছর িসিনয়র িক িরয়ার  সই অনপ
ু ােত আমােদরও 
আিম : ওেক
আমােদর মেধ িশপ হেলা। অেনক গও করলাম । িক আিম একটা িজিনস িনেয় ভাবিছ । জািহদ যিদ ওখােনই িছেলা
তাইেল িক ওইটা ওর ভুত িছল ।
আাহ গা িক হইতােছ আমার সােথ ।
অপরিদেক নািহদ ভাবেছ এেলােকিশর কথা , ” নািহদ িকছিদন
ু আেগ মােঠ এক মেয়েক দেখ িভেড়র মােঝ স ধইু মেয়টার
চল
ু দখেত পেয়িছেলা । সই সােথ মেয়টার কাজল কােলা চাখ শািড় পড়া িছল মেয়টা । মখু না দখার কারণ মেয়টা
আড়ােল িছেলা আর গান গািেলা । ভেয়সও েনিছেলা নািহদ িক খঁেু জ পায় িন পেড় । তারপর থেক নািহেদর ভাবনায় সই
এেলােকিশর  ।
পেররিদন
ছিটর
ু িদন হওয়ায় িগটার হােত িনেয় মােঠ যািলাম সকাল ৫:৩০ এ । এই সময় মানষু কম থােক তাই মােঠ িগেয় গান কির
আিম । আজ সবাই আসেব শাি আর অনান বুরা ।
সবাই আসার পর
সবাই গান করিছেলা সােথ আিমও এমন সময় জািহদ বলেলা তামরা থােকা আমার একটা কাজ আেছ ।
আমরা বললাম ওেক
িকছণ
ু পর নািহদ গেলা । ও রাজ ই যায় সখােন সকােল হাঁটার অভাস ।
আিম দখলাম নািহদ ক । িক আিম তােক জািহদ ই ভাবলাম । কারণ আিম তা জািন না য জািহেদর যমজ ভাই আেছ ।
আিম : িক র কাজ হেলা
নািহদ : আমােক বলেছন ?
আিম : এখােন িক ভুত আেছ ?

অবশ হেতও পাের মােঝ মােঝ তা আিম তার ভুত ক দিখ িহিহ
নািহদ : িক বলেছন?
আিম : চল এবার তার গান করার পালা
নািহদ : মােন
আিম : ওই তারা দখ জািহদ গান করেত চায় না
নািহদ : ( এরা আমােক জািহদ ভাবেছ িক আিম তা নািহদ । এেদর বলেত হেব)
ননু
আমরা কউ নলাম না ।
বাধ হেয়ই নািহদ গান করেলা িক ও সই গানটাই গাইেলা যা এেলােকিশর মেু খ েনিছেলা ।
“তুিম আমার ঘমু তবু তামায় িনেয় ভাবেত পাির না ।
তুিম আমার সখু তবু তামাত িনেয় ঘর বাঁিধ না”
আিম : বাহ তুই আমার িয় গানটা গাইিছস থংক ইউ
নািহদ : ওেয়লকাম িক
আিম : কােনা িক না আা চল সবাই বািড় যাই আিম যােবা এখন ।
সবাই চেল গেলা । কউ নেলা না নািহদ য বলেত চাইেলা য স জািহদ না ।
চলেব…..

চশমাওয়ালা েছেলিট – পার্ট( ১ ) |
Chosmawala Cheleti – Part( 1 )
আিম আনহা আর আমার বুর নাম শাি । আজ আমােদর জেনর ই কেলজ লাইেফর থম িদন । আমার বাখা িদেত গেল
শষ হইেবা না আিম হলাম ফািজেলর নাতিন । এেতা ফাজলািম কির য শষ ই হয় না আর শাি শা আবার ফািজলও । শাি

আর আমার পছ ায় একই। মােঝ মােঝ বিল জনই একই রকম পালা ক িবয়া কম । িক তা তা হয় না । যাই হাক
এখেনা আসেছ না কন । ওই মাইয়া িনঘাত ঘমু থেক লট উঠেছ । আজ অি যেতাবার বলিছ আসেত আমার বািড় ওয় লট ই
হইেছ।
আসেলা মহারািন
আিম : িক আজও দির জানু তামার ( আমরা এেক অপরেক জানইু বিল )
শাি : ইেয় মােন আর িক
আিম : িনই ঘমু ািিল
শাি : কমেন বঝ
ু িল ?
আিম : তাের আিম িচিন
শাি : িহিহ চল
আিম : হারািম চল
িরকশায়
আিম : জানু
শাি : কও
আিম : আমার না পছের তািলকায় আেরকটা িজিনস আসেছ
শাি : িক আইেছ
আিম : চশমাওয়ালা ছেল
শাি : ওটা আমােরা পছ
আিম : িহিহ আিম তা জানতাম তামার আর আমার পছ এক
শাি : হ
এতেণ তা নেলন আমােদর কথা । শাি শা আর আিম চল । িহিহ আমরা পেু রাই িবপরীত ।
কেলেজ
আিম তা ফাজলািম করেত করেত আর গ করেত করেত শাির সােথ যািলাম ।
এমন সময় আমার হাত লেগ কার জািন িক পেড় গল এবং তা আবার আমার পােয়র িনেচ পেড় ভেও গল ।
আিম ভেয় পােশ তাকালাম এক ছেলর চশমা ভে ফলিছ ।
আিম : ইইইই সিরইইইইইইই সিরইইইইই আিম ইে কের ভাি িন সিরইইই সিরইইইই (কান ধের সির বলিছলাম )
ছেলিট : ইটস ওেক ( ছেলটার নাম হেলা নািহদ । শা ভােবর একজন ছেল । িক িসিরয়াসও বেট । আবার একটু রািগ
বাট সবসময় না । )
আিম : িজ িজ সির
ছেল : বাদ দন বাপার না ভুল হেতই পাের
সামান হািস িদেয় ( হািসর কারণ মেয়টা কান ধরেছ িঠক বাােদর মেতা ববহার এটা দেখ নািহদ না হেস পারেলা না )

আিম : িসওর তা
নািহদ : ম
সামেন থেক শাি এেস বলেলা : িক র িক হইেছ
আিম : ওই য হাত লেগ এক ছেলর চশমা ভাে গেছ ।
শাি : দেখ চিলস না কন
আিম : ভুল হেয় গেছ তা সির বললাম তা
শাি : ক ওই ছেল
আিম দিখেয় িদেত যােবা তখন দিখ ছেলটা চেল গেছ ।
কেলজ এর াশ শেষ বািড় যািলাম ।
এমন সময় শাি এক ছেলর সােথ ধাা খেলা আর জেনই পেড় গল।
আিম জন ক উঠেত সাহায করলাম । ছেলটার িদেক তািকেয় দিখ ওই ছেলটা িক এর চােখ চশমা আেছ । িক কমেন
আমার হাত লেগ তা ভাে গিছল ম িব চশমা । আিম ভাবলাম ম িব এা িছেলা । িক আেরকটা বাপার এই ছেলটার
চাখ েলা একটু আলাদা লাগেছ । সকােল ব মায়ািব লাগিছল । এসব ভাবিছলাম িক পেরই ভাবলাম আমার িক ।
আিম : আপিন ????
ছেলিট : মােন
আিম : সকােল য দখা হেলা আমােদর ।
ছেলিট : িক বলেছন আিম তা থম আপনােক দখলাম
আিম : না আমার হাত লেগ য আপনার
চশমা ভাে গল য
ছেলিট : কখন
আিম : এইেতা সকােল
ছেলিট : আপনার মেন হয় ভুল হে আমার চশমা তা িঠক আেছ
আিম : আু িক হে সকােল িক ভুত িছেলা নািক
িক একটা ভেব ছেলটা চেল গল ।
আনহা ভাবেলা ওর ই হয়েতা ভুল । বািড় চেল গেলা স।
বািড়েত বািহদ বেস আেছ । এমন সময় ক যন তার কােধ হাত িদেলা হঠাৎ ।
নািহদ চমেক উঠেলা ।
ছেলিট বলেলা : কখন আসিছস?
নািহদ : সকােল
ছেলিট : জানাস িন কেনা ?
নািহদ : ভাবলাম সারাইজ িদেবা তাই তার কেলজও গিছলাম িক তােক পাই িন । বরং আমার চশমা ভাে গেছ ।

চশমা ভাার কথা েন ছেলিট বলেলা : একটা মেয়র হাত লেগ ভাে গেছ নািক?
নািহদ : ম
ছেলিট : তার মােন তার কথাই বলিছেলা
নািহদ : ক ?
ছেলিট : যার হাত লেগ তার চশমার ম ৃতু হইেছ
নািহদ : িক বলেলা ওই মেয়
ছেলিট : বাহ খাঁজ িনিস বাপার িক
নািহদ : র না কােনা বাপার না
ছেলিট : হাহা বাদ দ চল খেত বিস
নািহদ : ম চল
ছেলিট হেলা জািহদ আর নািহেদর পিরচয় তা িদলাম ই । এরা যমজ ভাই । ছাট থেকই একসােথ থাকেতা । িক এখন তারা
আলাদা থােক । এর মােন এই না য তারা কােনা িবপেদ দূের থােক । নািহেদর ইন অেনক ভােলা । তাই স ঢাকায় থােক ।
বেু য়েট চা পেয় স চেল যায় ।
জািহদ এবার এইচএসিস িদেব ।
িক ভাবেছন ? এরা একই ােশ কেনা না ? এসএসিস দওয়ার আেগ জািহদ এর পা ভে যায় তােত স এক বছর িপিছেয়
পেড় । তার ইনও ভােলা ।
িবকােল
জািহদ : চল ঘরু েত যাই
নািহদ : আা
পােক
জািহদ : তুই দাড়া আিম কাক িকেন আনেতিছ
নািহদ : ওেক
নািহদ হাটিছল
হঠাৎ ল করেলা এক মেয় িপিেদর সােথ খলেছ
নািহদ ভাবেলা এ তা সই মেয় যার সােথ ধাা খাইিছলাম । হাহা এর চহারায় অুদ মায়া আেছ তাই তা ভালা যায় না ।
খলেত খলেত নািহদ আর আমার ধাা লাগেলা।
আিম : আু আবার কার িক ভে ফললাম
ও না ভািগস িকছ ু ভাে িন।
আপিনইইইই ?
নািহদ : ী
আিম : আিম আপনারই চশমা ভাে ফলিছলাম মেন কের দেখন ?
তখন তা চেল িগেয়িছেলন
নািহদ : ম আমারই ভে ফলিছেল

আিম : তা কেলজ ছিটর
ু পর অীকার করেলন কন ?
নািহদ : কখন
আিম : কেলজ শেষ
নািহদ : না
আিম : হয় আমার মাথা ন নাহয় আপনার আাহ গা ।
এমন সময় িপি েলা আমােক টেন িনেয় গল । িক আিম কনিফউজ হেয় গলাম ।
চলেব…..
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ভাবতািছ কালেকই িরজাইন লটার টা িদেয় িদেবা।
তাই লটারটা িলেখ রাখলাম।
পেরর িদন অিফেস িগেয় মােমর হােত িরজাইন লটারটা িদেয় চেল আসলাম।
শষবােরর মেতা দেখ িনলাম িনিলমােক।
ওেকমন কের যেনা তািকেয় িছেলা আিম বঝ
ু েত পারলাম
ও আমােক ভােলাবােস িক আমার সােথ ওর যায়না।
তাই চেল আসলাম ওখান থেক।
সিদন যমনটা ও চেল আসিছেলা।তেব ওর আর আমার

মেধ অেনক পাথক।
জািননা আর দখা হেব িকনা তেব আিম ওেক এখেনা অেনক ভােলাবািস।তাইেতা চেল আসলাম।
রােত খেয় দেয় বাবা মার সােথ কথা বলতািছ তখন
সার এর ফান এেলা
আিম জানতাম উিন ফান িদেবন তাই িক িক বলা লাগেবা সব আেগ থেকই িছেয় িনেয়িছ।
িক উিন ফান কের যা বলেলন তার উর দওয়ার ভাষা আমার িছেলানা।
আিম ফানটা ধরলাম
– আসসালামু আলাইকুম সার।(আিম)
– সার বলতােছা কেনা তুিম তা চাকির ছেড় িদেছা।(সার)
– তবও
ু সার অেনক িদন কাজ করিছ তাই সার বলাটাই ভােলা।(আিম)
– আা তামার সােথ আমার িকছ ু কথা আেছ সি বলবা?(সার)
– বেলন?(আিম)
– তুিম একিদন একটা মেয়র কথা বলিছলা আমােক আিম বলিছলাম না যিদ আিম সই মেয়িটেক খেু জ পাই তাহেল তামার
হােত তুেল িদেবা।তুিম সিদন মেয়িটর নাম বেলানাই। িক আিম মেয়টােক খেু জ পেয়িছ।
তাই তামার হােত তুেল িদেত চাই তুিম কালেক সকােল আসবা আমার বািড়েত।(সার)
– না মােন আা।(আিম)
ফানটা কেট গেলা। আিম গিভর িচায় পেড় গলাম।
সার আবার কান মেয়েক খেু জ পেলা।
িক য হেব এখন। এসব নানান কথা ভাবেত ভাবেত
ঘিু মেয় গলাম।
পেরর িদন সকােল নাা কের একটু িবাম িনেয় চেল আসলাম।
সার এর বাসার িদেক যত এি ততই উেজনা বাড়েছ।
িনেজেক যেনা ধের রাখেত পারতািছ না।
শষেমশ ডুকলাম বাসায়।
দখলাম সার বেস আেছ
– সার আসেবা?(আিম)
– মম আেসা।(সার)
– সার কােক খেু জ পেয়েছন আপিন? (আিম)
– উপেরর ঘর এ আেছ।
বেল মটা দিখেয় িদেলা।
আিম উপের উঠলাম েমর িদেক পা বাড়ালাম।
যািননা ক স তেব উেজনায় আমার হাত পা
অবশ হেয় আসতােছ। আিম বঝ
ু েত পারতািছ আমার
ঘাম ছেট
ু গেছ।
তবও
ু  বেু ক েম ডুকলাম।
ডুেক দিখ মেয়টা ওিদক িফের বেস আেছ।

আিম ডাক িদলাম
– ক আপিন??(আিম)
মেয়টা এিদক ঘরু েতই িনেজেক মেন হেলা আিম  দখতািছ।
আিম তািকেয় দিখ িনিলমা।
আিম িনেচ নেম আসলাম।
সার এর িদেক তািকেয় দিখ মচু িক মচু িক হাসতােছ।
– সার এইটা িক সার িনিলমা মাম ওখােন কেনা?(আিম)
– আিম সব নিছ কালেক রােত।আর ভিনতা করার দরকার নাই। আিম থেম মানেত চাই নাই িক মেয়টার কথা িচা কের
আর না কের থাকেত পারলাম না।
জােনা মেয়টা কালেক রাত থেক িকছ ু খায়িন ধু কাা করেছ। তারপর অেনক কে ওর মখু থেক আিম সব কথা বর
করিছ।(সার)
– সার এক ট ভাত হেব।(আিম)
– মম িনেয় যাও।(সার)
আিম টিবল থেক এক ট ভাত িনেয় িনিলমার েম গলাম।
– িনিলমা?(আিম)
– মম।(িনিলমা)
– এিদেক আেসা?(আিম)
– না যােবা না?(িনিলমা)
– আিম খাবার িনয়া আসিছ।(আিম)
– খােবা না আিম?(িনিলমা)
– এেতা রাগ আা তাহেল আিম চেল যাই।(আিম)
উেঠ দাড়ােতই।
– আর এক পা এেল না পা ভেঙ িদেবা।(িনিলমা)
– আা যােবানা এখন তা খেয় নাও।(আিম)
– তুিম খাইেয় িদবা নয়েতা খােবা না।(িনিলমা)
– আমার ঠকা পড়েছ খাইেয় িদেত।(আিম)
– ওই িক বললা?(িনিলমা)
– িকছনা
ু বললাম খাইেয় িদেবা।(আিম)
– মম ড বয়?(িনিলমা)
আিম িনিলমােক খাইেয় িদলাম। আর িকছণ
ু পর ও আমােক খাইেয় িদেলা এভােব খাবার টা শষ কের আিম বললাম
– এেতাই যখন ভােলাবােসা তাহেল সিদন িফিরেয় কেনা িদিছলা।(আিম)
– সিদন বলিছ আজেক আর বলেত পারেবা না।(িনিলমা)
– কেনা?(আিম)
– এসব কথা বাদ এখন বেলা কালেক িরজাইন িদেছা কেনা?(িনিলমা)
– তা িক করেবা তামােক কেতাটা ভােলাবািস তােতা জােনাই তুিম যিদ আমার সামেন থাকতা তাহেল আর আিম িনেজেক
সামলােত পারতাম না তাই।(আিম)
খয়াল করলাম মেয়টা কাদতােছ।

হঠাৎ কের আমােক জিড়েয় ধরেলা িনিলমা। আর বলেলা
– কথা দাও আর কােনািদন ছেড় যাবানা।(িনিলমা)
– কথা িদলাম কােনািদন ও ছেড় যােবানা।(আিম)
আিমও িনিলমােক শ কের জিড়েয় ধরলাম।
হারােত চাইনা আর।
#সমাি
আফেসাস আমার লাইেফ এরকম িকছ ু হেলানা।
যাইেহাক যারা গটা পড়েছন অবশই কেম করেবন।

বস যখন গার্লফ্েরন্ড
Girlfriend

|

Boss

Jokhon

বস যখন গালে – পাট( ১ ) | Boss Jokhon Girlfriend – Part( 1 )
বস যখন গালে – পাট( ২ ) | Boss Jokhon Girlfriend – Part( 2 )

বস যখন গার্লফ্েরন্ড – পার্ট( ২ ) |
Boss Jokhon Girlfriend – Part( 2 )
িকছটাু এেতই দখেত পলাম মামেক।
অনিদেক মখু কের তািকেয় আেছ।
িনিলমা নাম মাম এর তাই দখেত ইা হেলা
আিম এই থম বার তার মেু খর িদেক তাকালাম
– মাম িক জন ডেকিছেলন?(আিম)
মাম আমার িদেক ঘরু েতই বেড়া ধরেনর একটা শক খলাম।

এটা তা সই িনিলমা যােক কেলজ লাইেফ ভােলাবাসিছলাম িক আফেসাস স না বেু ঝই চেল গিছেলা।
আিম িনিলমার িদেক একদ ৃিেত তািকেয় আিছ।
একটুও বদলায় িন স একদম আেগর মেতাই আেছ।
আিম িকছ ু বলেত পারতািছ না ধু চপ
ু চাপ দখিছ তােক।
অেনকিদন পর দখা চাখ সরেত চায়না তবও
ু চাখটা নািমেয় িনলাম হাজার হেলও িতিন আমার বস।
তার িদেক তাকােনাটা িঠক না।
– ভােলা আিছস?(িনিলমা)
– মম অেনক ভােলা আপিন?(আিম)
– মম ভােলা। িক আপিন বলিছস কেনা?(িনিলমা)
– হাজার হেলও আপিন আমার অিফেসর বস আপনােক তুই বলাটা অভতা।(আিম)
– খাচা িদেয় কথা বলার অভাস টা গেলানা তার।(িনিলমা)
– আমার কােনা অভাস ই পালটায়িন ধু আেশপােশর মানষু লা পালেট গেছ।(আিম)
– দখ সানিভ সিদন আিম তােক বঝ
ু েত পাির নাই িক পের যখন বঝ
ু েত পারলাম তােক ছাড়া আমার চলেব না তখন তােক
অেনক খজ
ু িছ িক পাই নাই।(িনিলমা)
– যখন িছলাম তখন বেু ঝন নাই আর যখন বঝ
ু েছন তখন আিম অেনক িকছ ু বেু ঝ গিছ।(আিম)
– আিম এখেনা তােক ভােলাবািস আর তুই।(িনিলমা)
– অিফেসর বেসর সােথ ম ভােলাবাসার কথা বলাটা ভতা না।(আিম)
– তুই িক ভুেল গিছস আমােক।(িনিলমা)
– আমােক বাসায় যেত হেব রাা করা হয়নাই?(আিম)
– আর একটু থেক যা?(িনিলমা)
– না কালেক অিফেস দখা হেব।(আিম)
– এটা িক আসেলই তুই।য সানিভ আমােক বলেতা আর  িমিনট থেক যা আজ সই সানিভ বলতােছ সময় নাই যেত
হেব?(িনিলমা)
– সময় অেনক িকছ ু পালেট দয়।আর ৪ টা বছর কেট গেছ অেনক লা সময়। যাই হাক আিম আিস?(আিম)
চেল আসলাম ওখান থেক। ভাবেতও পাির নাই এমনভােব দখা হেব তার সােথ।
আা এবার িয়ার কের বিল বাপারটা তখন আিম কেলেজ পড়তাম। িনিলমা মম এই িনিলমা িছেলা আমার ব ।
অেনক ভােলাবাসতাম ওেক িক বলেত পাির নাই।
বলিছলাম একিদন সিদন ও িক বেলিছেলা যােনন আমার মেতা লা াস ছেলর সােথ বু করাটাই ওর ভুল হইেছ।
আেরা অেনক অপমান করিছেলা সিদন।
তারপর চেল আসিছলাম ওই শহর ছেড়।
তারপর কেট গেছ চারটা বছর।
এেতািদন পর এেস যিদ কউ বেল ভােলাবািস তাহেল িক তােক এেতা সহেজ মেন নওয়া যায়।
যাই হাক বাসায় চেল আসিছ এবার রাা করা লাগেবা।
িক ভােলা লাগতােছ না তাই অডার িদলাম খাবার।
খাবার চেল আসেলা আিম খেয় ঘিু মেয় গলাম।

পেরর িদন অিফেস িগেয় আবােরা আেগর মেতা কাজ করেত লাগলাম।
খয়াল করেত পাির িনিলমা আমার িদেক তািকেয় থােক।
িক িকছ ু বেল না ।
– আা সানিভ একটা কথা বলেবা?(িনিলমা)
– মাম এইটা অিফস তাই এমন কােনা কথা বলেবন না যােত অিফেসর বাইের চেল যায়।(আিম)
– িঠক আেছ কাজ কেরা।(িনিলমা)
কাজ শষ কের বাসায় চেল আসলাম। আপনারা িক ভাবতােছন আিম কেতা িনুর তাইনা।
আিম এখেনা ওেক ভােলাবািস িক বারবার সই ভুলটা করেত চাইনা লা াস একটা ছেল হেয় িকভােব ফা াস একটা
মেয়র সােথ ম কির।
সারািদন কাজ করার পর া হেয় িবছানায় গা টা এিলেয় িদেতই ঘমু যেনা নেম আসেলা িনিমেষই।
আিম যখস গিভর ঘেু ম তখন অেনকলা কল আসেলা আিম ধরলাম।পেরর িদন সকােল উেঠ দিখ িনিলসা কল িদিছেলা
অেনকলা।
আিম নাা কের অিফেস চেল আসলাম।
িনিলমার কােছ যেতই।
ও কলারটা চেপ ধরেলা আর বলেলা
– ওই কেতাবার কল িদিছ ধেরা নাই কেনা?(িনিলমা)
– মাম কলারটা ছাড়নু ।(আিম)
– না ছাড়েবা না আেগ উর দাও?(িনিলমা)
– মাম এরকম করেল আিম চাকিরটা ছেড় িদেবা।(আিম)
িনিলমা আমার কথা েন আমােক ছেড় িদেলা।
আিম কাজ শষ কের বাসায় চেল আসলাম।
মেন হয় চাকিরটা ছেড় িদেত হেব।এভােব চলেত থাকেল হয়েতা আিম আর িনেজেক আটেক রাখেত পারেবা না।
এমিনেতও অেনকলা কাািন থেক চাকিরর অফার এেসেছ বতন একটু কম হেলও চেল যােব।
িক তার আেগ বাবা মােক এখােন িনেয় আসেত হেব।
তাই পেরর িদন অিফেস গলাম
– মাম আমার িদেনর ছিটু লাগেব।(আিম)
– িক জন?(িনিলমা)
– বাবা মােক িনেয় আসেবা এখােন তাই।(আিম)
– আা।(িনিলমা)
তারপর বাসায় চেল আসলাম।
তারপর িকছ ু িজিনস িকেন ােম চেল আসলাম।
তারপর ােম িগেয় বাবার জন আনা পাজািবটা িদলাম।
পাজািবটা হােত িনেয় বাবা আমােক জিড়েয় ধের কাদেত লাগেলা।
মােক শািড়টা িদলাম আর ছাট ভাইটােক একটা িট শাট।
তারপর তােদন বেল শহেড় িনেয় আসলাম।

ভাবতািছ কালেকই িরজাইন লটার টা িদেয় িদেবা।
তাই লটারটা িলেখ রাখলাম।
পেরর িদন অিফেস িগেয় মােমর হােত িরজাইন লটারটা িদেয় চেল আসলাম।
শষবােরর মেতা দেখ িনলাম িনিলমােক।
ওেকমন কের যেনা তািকেয় িছেলা আিম বঝ
ু েত পারলাম
ও আমােক ভােলাবােস িক আমার সােথ ওর যায়না।
তাই চেল আসলাম ওখান থেক….
চলেব…..

বস যখন গার্লফ্েরন্ড
Girlfriend

|

Boss

Jokhon
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বস যখন গার্লফ্েরন্ড – পার্ট( ১ ) |
Boss Jokhon Girlfriend – Part( 1 )
– মাম আিমেতা আপনার বিডগাড না।(আিম)
– আিম যা বলিছ তাই হেব ওেক। সা কথা বাড়ােবন না।(মাম)
– আা িঠক আেছ মাম। আিম আিস তাহেল।(আিম)
– আা যান।(মাম)
ধরু র িক মশু িকেল পড়লাম আেগ তা অিফেসর কাজ করেত করেত িদন চেল যেতা আর এখন একটা মেয়র িপছেন িপছেন
ঘরু েত হেব।

যাই হাক কাজ থেক বেচ তা গলাম।িক একটা মেয়র সােথ সারাণ থাকাটা য কতটা অিকর তা কউ না থাকেল
বঝ
ু েত পারেব না।
যাই হাক সিদেনর মেতা কাজ শষ কের বাসায় আসলাম।
বাসা মােন িনেজ একা থািক। বাবা মা ােম থােক।
িকছিদন
ু হেলা চাকির পেয়িছ তাই আনা হয়নাই বাবা মা ক।
ভাবতািছ আর িকছিদন
ু পর িনেয় আসেবা তােদর।
েনিছ মাম দখেত খবু ই স
ু র। আিম তাকাই নাই তার িদেক কারন স
ু ির মেয়েদর চােখ অেনক মায়া একবার মায়ায় পেড়
গেল বেনা অেনক কিঠন।
যমনটা পেড়িছলাম কেলজ লাইফ এ। আেজা সই মায়া কাটােত পাির নাই।
ওহ পিরচয় ই তা দই নাই
আিম সানিভ আহেমদ সািকব। পড়ােলখা শষ কের একটা কাািনেত চাকির করতািছ। বতন ভােলা তাই। সরকাির চাকিরর
কথা আর নাই বললাম।
যাই হাক আিম একা মানষু রাা িনেজেকই করেত হয়।
িক আজেক ইা করতােছ না রাধেত। যিদ কউ এেস রাা কের িদেয় যেতা তাহেল অেনক ভােলা হেতা।
িঠক তখিন িবেয়র কথা মেন পড়েলা। এখন একটা বউ থাকেল কেতা সিু বধাই না হেতা।
িক িক করেবা একজনেক কথা িদেয়িছলাম তােক ছাড়া আর কাউেক িবেয় করেবা না। িক বঝ
ু েত পারেছন নােতা।পেু রাটা পেড়ন
বঝ
ু েত পারেবন।
অেনকিদন পর আবার তােক দখেত ইে হেলা।িক উপায় নাই হয়েতা এেতািদেন তার িবেয় হেয় গেছ।
পেরর িদন অিফেস গলাম।
িগেয়ই মাম এর েম গলাম কারন আজ থেক আমার কাজ ওখােনই।
আিম িগেয় তােক সম কাজ বিু ঝেয় িদলাম।
কাজ শষ করেত করেত অিফস টাইম শষ।
আিম এখেনা দিখ নাই তােক। তাকাই নাই এখেনা
তেব খয়াল কির িতিন আমােক দেখন।
– আা েনা?(মাম)
– িজ মাম বেলন?(আিম)
– আিম তুিম কের বলেল রাগ করবা নােতা?(মাম)
– না আপিন আমার মাম আপিন তুই কের বলেলও আিম রাগ করেত পাির না।(আিম)
– আা তামার নাারটা দাও তা।(মাম)
– নাার িদেয় িক করেবন??(আিম)
– কােনা িকছরু দরকার হেল ফান িদেবা।(মাম)
– মাম িকছ ু মেন করেবন না আপনার বাবা অেনক ভােলা কাজ জােনন িকছরু দরকার হেল তার কােছ থেক জেন

িনেবন?(আিম)
– আিম নাার িদেত বলিছ নাার িদবা এেতা কথা বেলা কেনা তুিম?(মাম)
– আা মাম িলেখন…017985182**…(আিম)
– আা িঠক আেছ এবার যেত পােরন।(মাম)
– িঠক আেছ মাম(আিম)
তারপর বাসায় চেল আসলাম।
অেনকিদন পর আজেক একটা মেয়র এরকম রািগ ক নলাম।লা েনিছলাম ৪ বছর আেগ।
হয়েতা তুিম ভুেল গেছা িক আিম ভুিল নাই এখেনা।
যাই হাক এসব কথা বাদ দই
রােত রাা কের খেয় ঘিু মেয় গলাম।
ঘমু ভাংেত ভাংেত বলা ১০ টা বেজ গেছ আজেক এলাম
দই নাই কারন আজেক বার অিফস ব তাই আরিক ।
ঘমু থেক উেঠ স হেয় একটু আা িদেত গলাম।
নতুন িকছ ু বু আেছ এখােন।অেনকিদন যাওয়া হয়না অেনকিদন মােন সাতিদন। িত বার সবাই একসােথ হই।
সারা সাহ তাা কােজই চেল যায়।
বুেদর সােথ আা িদতািছ িঠক তখিন একটা অেচনা নাার থেক ফান আসেলা
– আসসালামু আলাইকুম। ক বলেছন??(আিম)
– িনিলমা?(ওপাশ থেক)
িনিলমা নামটা নেতই িভতরটা কমন যেনা কের উঠেলা।
– কান িনিলমা?(আিম)
– তামার অিফেসর বস আিম?(িনিলমা)
– ওহ মাম আপিন?(আিম)
– মম। নাারটা সভ কের রােখন?(িনিলমা)
– আা মাম?(আিম)
– আজেক িবেকেল একটু দখা করেত পারেবন।(িনিলমা)
– মাম আজেক তা ছিটর
ু িদন?(আিম)
– আসেত বলিছ আসবা বিশ কথা বলবা না তামার চাকির তাহেল চেল যােব।(মাম)
– না মাম আসেবা আিম িঠকানা দন কাথায় আসেত হেব।(আিম)
তারপর িঠকানা িনেয় বাসায় চেল আসলাম।
িবেকেল দখা করেত গলাম।
িক জায়গাটা খবু ই িনরব আেশ পােশ কােনা শ নাই।
শহেরর কালাহল এর মােঝও এরকম একটা যায়গা আেছ জানতাম না।
িকছটাু এেতই দখেত পলাম মামেক।
অনিদেক মখু কের তািকেয় আেছ।
িনিলমা নাম মাম এর তাই দখেত ইা হেলা
আিম এই থম বার তার মেু খর িদেক তাকালাম

– মাম িক জন ডেকিছেলন?(আিম)
মাম আমার িদেক ঘরু েতই বেড়া ধরেনর একটা শক খলাম।
এটা তা সই িনিলমা যােক কেলজ লাইেফ ভােলাবাসিছলাম িক আফেসাস স না বেু ঝই চেল গিছেলা।
আিম িনিলমার িদেক একদ ৃিেত তািকেয় আিছ।
একটুও বদলায় িন স একদম আেগর মেতাই আেছ।
চলেব … …… ..
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আপন মানুষ – পার্ট( ৭ ) | Apon
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-িক বলেবন আা বেলন? (আিম)
-তুিম িক বঝ
ু েত পেরেছা িকছ?ু (বাবা)
-হা, আমার িকডিন ন হয়িন।
এটা আপনার নাটক িছেলা জঁইু েয়র আসল পটা কাশ পাওয়ার জন তাইনা আা?
-হা, তেব আেরকটা সত লিু কেয় আেছ। তা বাবা হেয় ছেলেক িকভােব বলেবা বঝ
ু েত পারিছ না।
-িক সটা? বেলন।
-তার আেগ বেলা, আিম যা জানেত চাইেবা তার সত জবাব দেব িকনা?
-হা দেবা, বেলন।
-তুিম সব ধরেনর নশা কেরা কেতািদন ধের?

-আা মা চেয় িনি।
যিদন থম আপনােদর কােছ জঁইু েয়র কথা বেলিছলাম আর সিদন আপনারা সরাসির ওেক ভুেল যেত বেলন।
তারপেরও কেয়কিদন বলার পেরও যখন মেন িনেলন না িঠক তখন থেকই আিম আপনােদর না জািনেয় নশার জগেত চেল
যাই।
আিম মদ সহ সব ধরেনর নশার িজিনষ পান করতাম িনয়িমতই।
আিম একটা মেয়র জন আপনােদর না জািনেয় এই অনায়টা কেরিছ।
আমায় দয়া কের মা কের দন আা।
এসব বেল বাবার িদেক তাকালাম…
ওনার চােখ পািন!
-িক হেয়েছ আা, কাঁদেছন কেনা?
-আমরা তা তামায় কানিকছরু অভাব দইিন কখেনা।
ধু ঐ একটা মেয়েক ভুেল যেত বেলিছলাম।
কারন মেয়িটর পিরবার সেক জানতাম। ওরা ভােলা মেনর মানষু না, াথপর।
আর তুিম আমােদর না বেলই এমন জঘন পথ বেছ িনেল?
জােনা এেত কেতা বড় িত হেয়েছ তামার?
-িক হেয়েছ আমার? বেলন আা।
-এই নাও, িরেপাট টা পেড় দেখা।
আিম িকডিন নের বপারটা িরেপাট না দেখই ডাার ক বলেত বেলিছলাম য তামার ২টা িকডিন ন হেয় গেছ এইটা
জানাই দওয়ার জন ।
কারন এেত তুিম বঝ
ু েত পারেব ক
আপন_মানষু ও ক নকল ভােলাবাসার মানষু ।
ক তামার আপন, ক তামার পর।
হা বঝ
ু েতও পেরেছা এখন।
িক আসল িরেপাটটা পেয়…
আর বলেত পারেছ না বাবা। বাােদর মেতা কাঁদেছ।
আিম িরেপাট টা হােত িনেয় পড়েত লাগলাম…
আমার এক ধরেনর কাার হেয়েছ।
তেব সময়মেতা এর সিঠক িচিকৎসা করােল এই কাার নািক ভােলা হেত পাের।
তার আেগ একটা অপােরশন করােত হেব।
চরু টাকা লাগেব এই িচিকৎসায়।
তারেচেয় বড় কথা এই অপােরশেন ম ৃতু হওয়ার সাবনা বিশ।কারন অপােরশন সাকেসস হেল অেনকটা বেচ থাকার আাস
পাওয়া জােব।
-িরেপাট পেড় খবু বিশ অবাক লাগেছ না আমার।
কারন বশ িকছিদন
ু হেলা আমার কমন জািন লােগ।
মােঝ মেধ িভতের ক হয়।
কখেনা কখেনা গলা থেক মখু িদেয় র আেস।

কখেনা আবার মাথা ঘেু র পেড় যাই।
আবার কখেনা িভতেরর যনায় একা একা লিু কেয় কাঁিদ।
কাউেক বলেত পািরিন। বঝ
ু েত পারতাম আমার িভতের বড় কান সমসা হেয়েছ।
িকছিদন
ু হেলা তাই সব নশা বাদ িদেয় ধু িসগােরট টািন। তাও খবু বিশ না।
আিম ভেবিছলাম সব ছেড় িদেয় সবার অজাে িনেজর িচিকৎসা করােবা।কারন আজ আপন_মানষু েলার জন হাজার বছর
বাচেত ইে করেছ।
.
বাবা আমার কােধ হাত রেখেছ।
-আিম বপারটা এখন না বলেলও পারতাম খাকা।
িক ঘের একটা মেয়েক এেন িদেয়িছ।
মেয়টা খবু ই ভােলা। আিম জািন তুিম ওেক ী িহেসেব মেন নাওিন।
আিম চাই আা যতিদন তামায় ভােলা রােখ অর তেতািদন মেয়টােক আপন কের নাও।
আাহর কােছ নামাজ পেড় দায়া কেরা তামার রাগটা যেনা ভােলা কের দয় ওই মািলক।
আর তামার িচিকৎসা আিম করােবা।
যেতা টাকা লােগ লােগাক। েয়াজেন সব জিম িবি কের দেবা।
-হা আা। মৗ এর জনই আজ খবু বিশ ক হে।
মা কয়টা িদন হেলা ও আমােদর বািড়েত এেসেছ। অথচ কেতাটা ভােলাবােস ও আমায়।
-হা খাকা।
আর এই বাপারটা তামার মা বা পিরবােরর অন কাউেক জানােব না িক।
আর আজেকই তামােক বািড়েত িনেয় যােবা।
তেব তামার য কাার হেয়েছ এটা পিরবােরর কাউেক জানােনা দরকার নাই।
সবাই এই িনেয় টনশেন থাকেব।
ধু িকডিন নের বাপারটা িমথা এটাই বািড়র লাক জানেব।
তেবঐ জঁইু নােমর মেয়টােক িডেভাস না দয়া পয এটা সবাইেক জানােনার দরকার নাই।
.
বািড়েত এেস ইিদন পরই কােট িগেয় আেগ জঁইু নােমর মেয়টােক মিু  িদলাম।
িডেভাস িদলাম ওেক।
আজ আিম িচা ম
ু । আজেকই আিম আমার বউ “মৗ” ক বউেয়র অিধকার দেবা।
এখেনা আমােদর ামী ীর িমলন হয়িন। আজেকই হেব আমােদর নতুন কের বাসর রাত।
.
রাত আট”টা বােজ। খাওয়া দাওয়া সের ঘের ঢুকলাম।
একটুপর মৗ এেলা ঘের,,,ওেক কােছ ডাকলাম…
-আজেক বউ সাজেব তুিম। িনজ হােত তামায় সািজেয় দেবা আিম।
আজেক হেব আমােদর বাসর রাত।
মৗ লায় মাথা িনচু কের আমার কােছ আেস।
আিম ওেক িনজ হােত শািড়, গয়না পিড়েয় বউ সািজেয়িছ।
ও হাসেছ িমিটিমিট। সাজােনা শেষ ওেক বললাম তুিম খােট িগেয় বেসা।

খােট বেস আেছ আমার লি বউ :::::”মৗ।
আিম উেঠ ওর ঘামটা সিরেয় িদলাম।
িঠক একটা পরী”ক দখেতিছ আিম। িক স
ু র লাময় হািস ওর।
-এই মৗ…
-মম বেলা…
-আিম তামায় খবু ক িদেয়িছ এই কয়টা িদন তাইনা?
-নাহ আিম ক পাইিন।
গভীর রােত যখন তুিম উেঠ আমার কপােল একটা চমু ু িদেত আিম তখন ঘেু মর ভান কের থাকতাম।
তখন আমার সব ক দূর হেয় যেতা।
যখন ঘেু মর মেধই তামার ঐ বেু ক জিড়েয় িনেত তখনই বঝ
ু তাম এই লাকটা অেনক ভােলা।
ধু আমায় বউ িহেসেব মেন িনেত পারেছ না পিরিিতর কারেন।
তামার ভােলাবাসার মানষু যিদ তামার হেতা তেব সিতই আিম সব মেন িনতাম।
এমন একটা মানেু ষর ঘের চাকরানী হেয় থাকেলও সখু ।
এই কথােলা বেল মৗ আমার বেু ক মাথা রােখ।
আিম ওেক বেু কর উপর িনেয় িবছানায় েয় পিড়।
ওর মখু টা আমার মেু খর সামেন।
িকছটাু লাময় হািস িদেয় আমায় বেু কর মেধ জিড়েয় ধের।
আিম ওর িমি ঠােটর িদেক তাকাই।
ও যেনা আমার চাহিন আর চাওয়াটা বেু ঝ ফেল।
আমােক পাগল কের িদেত থােক। আিমও আমার ীেক সেু খর সাগের ভািসেয় িদেত থািক।
অবেশেষ  হয় আমােদর নতুন জীবন।
.
ভাের উেঠ চেয় আিছ মৗ এর ঘমু ময় মেু খর িদেক।
আগািমকাল আমার অপােরশন। হয়েতা হেত পাের এটাই আমার শষ িদন।
তাই এই সতটা ওেক জানােনা দরকার।
ওেক ধীের ডাক িদেয় বেু ক জিড়েয় িনলাম।
ধীের ধীের ওেক সব খেু ল বললাম।
ও আমায় আেরকটু শ কের জিড়েয় ধের বেল…
তামার িকুই হেবনা।
আিম নামাজ পেড় তামার জন দায়া করেবা।
আাহর কােছ আমার ামীর ান িভা চাইেবা।
দখেব তুিম িঠকই সু হেয় যােব।
-হা পাগিল তাই যন হয়। আা আমােক ভােলা করেল আমরা তার দখােনা পেথই সংসার  করেবা।
আমার “আপন_মানষু ” ক বেু ক িনেয় নতুন কের জীবন সাজােবা।
এইভােব কািটেয় িদব বািক জীবন যখােন আমার ভােলাবাসা টুকু ধইু তামার………..
পেরর িদনই অপােরশন হেয়িছল ৷ আিম জািন মৗ একটু ঘমু ায়িন ৷ সারা অপােরশন িথয়াটার এর সামেনই বেস িছল মা-বাবার
সােথ ৷

আাহর রহমেত অপােরশন সাকেসসফলু হয় ৷
৪৮ ঘা ছইু ছই,
ু ,,আমার ান িফেরেছ ৷
সবাই অেনক ঃিচায় িছল ৷
মােয়র কােছ েনিছ মৗ নামাজ আমার জন অেনক দায়া কেরেছ ৷ কাা-কািট কের মানাজাত কেরেছ আাহর দরবাের ৷ এমন
ওর জীবেনর িবনীময় আমার জীবনটা িভা চেয়েছ আাহর কােছ ৷
আর একটু পরপরই ডাাকেদর কােছ জানেত চেয়েছ আমার কী অবা, আিম িক আমার ামীর কােছ যেত পারেবা?
ডাােরর জবােবর অেপায় িছল, কেতােন আমার কােছ আসেব ৷
অতপর,আমার ান িফরেতই অনভ
ু বু করলাম কউ একজন আমার হাত শ কের ধের কাা করেতেছ ৷
চাখ খল
ু েতই দিখ আমার পাগলী বউটা “মৗ ”
চােখ পািন আর কাা ভজা কেই আমােক বলেত লাগেলা, ,,বেলিছলাম তামার িকু হেব না ৷
আাহ আমার দায়া কবল
ু কেরেছ ৷
তারপর আিম ঈশারায় একটু কােছ আসেত বললাম ৷
শরীর অেনকটা দূবল হেলও ওেক জিডে় য় ধরেত আমার একটুও ক হয়িন ৷ ওর অিনা আর কাা ভজা চহারা দেখ কখন য
আমার চােখ পািন চেল আসেলা টরই পাইিন ৷ তেব এই অ কের নয় এই অ জীবন িফের পাওয়ার সখু আর বাকীটা জীবন
মৗ এর সােথ কাটােত সই সেু খরই বিহঃকাশ ৷
এেতােন মৗ এর মাথা আমার বেু কর সােথ িমেশ গেছ ৷ আে কেরই বাম মৗ তুিম আমার সবেচেয় বড় আপন_মানষু
অতপর,মৗ বলেলা তুিম আমার আপনা’র চেয়ও বশী আপন_মানষু
 হেলা তাঁেদর নতুন জীবন, ,,জনম জনেমর জন তাঁরা জন জনার আপন_মানষু
***
_____________________সমা__________________
___
গটা সূণই কািনক িছেলা!
তেব এ গ থেক িকছ ু িশা নওয়ার আেছ আমােদর।
আমরা যবু ক, যবু তীরা অেনক সময় কােরা চহারায় পাগল হেয় তােক অের মেতা ভােলাবািস। অথচ তার সেক কানিকছরু
জানার েয়াজন মেন কিরনা।
আবার মা, বাবার কথাও িননা পের।িক মা, বাবা িবষেয় খাঁজ িনেয়ই যিদ কান এক িসা দয়।
িক আমরা মেনকির তারা কন মেন নয় না?
অবেশেষ আমরা গের নায়েকর মেতা নশায় ডুেব যাই কােশ বা িনরেব।
তারপর ম ৃতুর পথযাী হেয় যাই িয় মানষু েদর ছেড়।
আসনু সবাই এই িদেক একটু খয়াল কের চিল। আর মা, বাবার অজাে বা তােদর অবাধ হেয় কান কাজ না কির।
কারন তারা কখেনাই আমােদর খারাপ চায়না।
মেন রাখেবন অহংকারী শামক
ু েলাই কনাই পেড় মের।
মানষু ক ভােলাবাসার পূেব িঠক কের িনেবন য সই মায়া তগ করেত পােরন িকনা।
যিদ এমন হারাম ভূেল যাওয়া দায়।
তেব এইসব িবেয়র পূেব হারাম ম থেক দূের থাকায় উম ।
আর মৗ এর মত মেয় জেনা বউ হয় সবার ঘের (আিমন)
সবাই ভােলা থাকুন সু থাকুন সবসময়।

পরবতীেত আেরা ভােলা ভােলা পা িনেয় আপনােদর সােথ থাকেবা ৷ “ইনশা-আাহ”

| Apon Manush
১নং পব : আপন মানষু – পাট( ১ ) | Apon Manush – Part( 1 )
২নং পব : আপন মানষু – পাট( ২ ) | Apon Manush – Part( 2 )
৩নং পব: আপন মানষু – পাট( ৩ ) | Apon Manush – Part( 3 )
৪নং পব: আপন মানষু – পাট( ৪ ) | Apon Manush – Part( 4 )
৫নং পব: আপন – মানষু পাট( ৫ ) | Apon Manush – Part( 5 )
৬নং পব: আপন – মানষু পাট( ৬ ) | Apon Manush – Part( 6 )

আপন মানুষ – পার্ট( ৬ ) | Apon
Manush – Part( 6 )
পেু র খাওয়ার পর একটু িবছানায় েয় পিড়। ঘমু আেসনা চােখ।
ধু টনশন হে আমার।
আিম বঝ
ু েত পারিছ জীবেনর বড় একটা ভুল পেথ অসর হি আিম।
একটুপর মৗ আমার কােছ এেস বসেলা। মাথায় হাত বিু লেয় িদে বউ আমার।
হঠাৎ মাবাইলটা বেজ উঠেলা!
িরিসভ করেতই ওপাশ থেক বলেলা
-তাড়াতািড় মােঠ আেসা।
এই বেলই ফান কেট িদেলা জঁইু ।
আিম ফান রেখ চেয় আিছ মৗ এর মেু খর িদেক।
শত বথা বেু ক চেপ আমার মেু খর পােন চেয় আেছ মেয়টা।
আিম উেঠ আলমারিরর য়ার থেক টাকা বর করলাম।

পা, শাট পেড় বর হওয়ার জন মৗ এর সামেন আসলাম।
অসহােয়র দ ৃিেত মৗ চেয় আেছ আমার িদেক।
-আিম যাি। তুিম এিদকটা সামেল িনও মৗ।
-ম যাও। তেব িনেজেক দেখ রেখা। যখােনই যাও িচা, ভাবনা কের যও।
আর যেতা তাড়াতািড় সব িফের এেসা। ওনােক িনেয়ই এেসা।
আিম না হয় তামার মা, বাবােক মােনজ করার চা করেবা।
আর সব সময় ফােন যাগােযাগ রেখা ীজ।
কান িকছ ু হেলই ফান করেব আমায় আিম িঠকােছ?
কথােলা একটােন বেল মেয়টা চেয় আেছ আমার িদেক।
জািন কথােলা অেনক কে বেলেছ।
আিম ওর কােছ িগেয় ওর থত
ু িনটা ধের বললাম আা।
-আিম জািন সবেচেয় বড় ভুলটা করেত যাি আজ(আর সবেচেয় বড় িতটা তামাির করলাম)।
আিম িদেশহারা হেয় গিছ মৗ
আিম তামায় খবু বিশ ঠিকেয় িদলাম। মা চাওয়ার মেতা যাগতাও য নই আমার।
এই বেল ঘর থেক বর হলাম আিম।
মােঠ িগেয় জঁইু ক দখেত পলাম।
জঁইু আমায় দেখই বলল কাথাও যেত পারেবা না আিম।
আমােক তামার বািড়েত িনেয় যাও।
-িক বলেছা এসব পাগেলর মেতা?!
এই মু েত তামায় বািড়েত িনেয় গেল কউ মেন নেব না। এটা অসব।
-আিম িকছইু নেত চাই না।
আমায় িবেয় কেরেছা, এখন বউ িহেসেব বািড়েত িনেয় যােব এটাই শষ কথা।
-দয়া কের কেয়কটা িদন সময় দাও আমায়। এর মেধ একটা ববা কের তারপর িনেয় যােবা।
-আা িঠক আেছ।
তেব িতনিদন সময় িদলাম। এরমেধ আমায় বউ িহেসেব তামার বািড়েত িনেয় যােব।
জঁইু কথা েন িকছন
ু ভেব বললাম
-আা বািড়েত যাও। আিম এিদকটা দখিছ।
এই বেল আবার বািড়েত চেল এলাম।
এেস দিখ মৗ মােয়র পােশ বেস মা”র মাথায় তল িদেয় িদে।
আিম সাজা ঘের িগেয় েয় পড়লাম। আমার মাথায় িকছ ু কাজ করেছ না।
তেব িকছ ু একটা আিম খবু ভােলা ভােবই বঝ
ু েত পারিছ।
একটুপর মৗ ঘের এেলা। আমার পােশ বেস মাথায় হাত িদেলা।
-িকছ ু হেয়েছ তামার, উিন দখা কেরিন?
আিম উেঠ বসলাম িবছানায়।
মৗ এর মেু খামিু খ বেস ওর চােখর িদেক তাকালাম।
আমার চাওয়া দেখ ও মাথা িনচু কের আেছ।

-আা মৗ’ আমায় খবু ভােলাবােসা তাইনা?
-এসব বলেছা কেনা, িক হেয়েছ?
-বেলা আেগ ভােলাবােসা িকনা?
-তুিম আমার ামী।
ামী হেলা িবেয়র পর য কান মেয়র কােছ সবেচেয়
# আপন_মানষু
# আপন_মানষু েক ক না ভােলাবােস বেলা?
-আমার বেু ক আসেব একটু?
-ম, তুিম য আমার ামী। তুিম চাইেল সবই করেবা। (লালা কে)
-তেব এই য আিম েয় পড়লাম।
তুিম এেস আমার এই বেু ক মাথা রেখ একটু শাও।
এর বিশ িকছইু চাইেবা না। ধু তামায় বেু ক িনেয় একটু শািেত ঘমু ােবা।
-িঠক আেছ।
মৗ আমার বেু ক মাথা রেখ একটা হাত িদেয় আমার মাথার চেু ল িবিল কাটেছ।
আিম চাখ বেু ঝ ঘমু ােনার চা করিছ।
একটুপর কখন ঘিু মেয় গিছ জািননা।
সার আেগ ডাকেছ আমায় মৗ
-মা ভাত িনেয় বেস আেছ। চেলা ভাত খাই।
উেঠ হাতমখু ধেু য় পিরবােরর সবাই একসােথ বেস খাি।
িক স
ু র সখু , শাির দ ৃশ! ভােলাবাসায় ভরা সংসার।
খাওয়া, দাওয়ার পর আিম ঘের ঢুকেত িগেয় হঠাৎ মাথা ঘেু র পেড় গলাম!
মৗ দৗেড় এেস আমায় জিড়েয় ধের িচৎকার কের মােক ডাক িদেলা।
মা, বান আর বাবা দৗেড় আসেলা।
আিম তখন অেচতন।
আমােক তাড়াতািড় গািড়েত তুেল হাসপাতােল নয়া হেলা।
ডাােরর সােথ বাবা কথা বলল।
ডাার আমায় পরীা করার জন িনেয় গেলা।
আমায় পরীা, িনরীা কের ডাার বাইের গল।
এবং িতিন বলেলন আমার িভতের বড় ধরেনর িকছ ু হেয়েছ।
ভােলা হাসপাতােল পাঠােত হেব।
আমার বাবা তখন ডাারেক বলেলন কান হাসপাতােল িনেত হেব? িক করেত হেব কন।
যেতা টাকা লােগ লােগাক আমার ছেলর জন।
তখন ঐ ডাার আমােক িনেয় বড়া চেল আসেলন।
সখােন পরীা করার পর জািনেয় দয়া হেলা আমার েটা িকডিনই ন হেয় গেছ!!
আমার বাঁচার সাবনা কম!!

এই খবর েন আমার পিরবােরর সবাই পাগল হেয় যায়।
হঠাৎ এমন কেনা হেলা আমার?!
আমার মা, বান সবাই আেস আমার কােছ।
ওরা আমায় জিড়েয় ধের কাঁেদ।
আর ঐ মৗ নােমর মেয়টা কাঁেদনা সহেজ।
ও আমার কােছ থােক। আমার হাত পা িটেপ দয় সবসময়।
কখেনা কখেনা আমার মেু খর কােছ মখু িনেয় কপােল একটা চমু ু িদেয় বেল তামার িকু হেবনা দেখা।
আিম আিছ তা পাগল
এই বেল মেয়টা আমায় জিড়েয় ধের। পাগেলর মেতা বেল আমার েটা িকডিন আিম তামায় িদেয় দেবা দেখা
তুিম বাঁচেব
আিম তামার িকু হেত দেবা না।
এসব বেল আর িনেজেক ধের রাখেত পােরনা মৗ।
হাউমাউ কের কঁেদ ফেল।
ওর কাা আর আহাজাির দেখ মেন হয় আিমই সই অভাগা
য িকনা এমন একটা বউ পেয়ও তােক ভােলাবাসেত পািরিন।
তার ভােলাবাসার মূল িদেত পািরিন।
মেনর অজাে  চাখ বেয় অ গিড়েয় পেড় আমার।
আজ িতনিদন হেয় গল হাসপাতােল আিছ। আেশপােশর ােমর সবাই জােন “” আিম আর বিশিদন বাঁচেবা না।
তাই সবসময় ােমর এবং আেশ পােশর চনা’জানা সবাই আমায় শষবােরর মেতা দখেত আেস।
অথচ বারবার খবর পাঠােনার পরও আমার ভােলাবাসার মানষু জঁেু ইর মখু টা দখলাম না।
খবু বিশ ক হে আমার। ওেক একটা নজর দখেবা।
শষেমশ আিম িনেজই জঁইু কল িদলাম
-হােলা জঁইু , আিম মেন হয় আর বাঁচেবা না। তুিম একবার দেখ যাও আমায়।
তুিম দয়া কের আমােদর িবেয়র কথাটা কাউেক বেলা না।
আমার জীবনটা মূলহীন হেয় যােব।
-তুিম তা আমার বউ। এ কথা বলেছা কেনা?
-িকেসর বউ? দেখা এসব কাউেক বলেব না িক।
-আা বলেবা না। তেব আমায় একটা িকডিন দান করেব?
হয়েতা িকডিন পাােল আিম বাঁচেবা।
-দেখা তুিম এখন ম ৃতুর য়াের।
সখান থেক কেনা আেরকজেনর িবপদ আনেত চাও?
-মােন? তুিম আমায় বাঁচােত চাও না।
-ডাার বেলেছ য তুিম বাঁচেব না। আিম বাঁচােবা িক কের?
তামার হায়াত না থাকেল তুিম মারা যােব এটাই িনয়ম।
এই বেল ফান রেখ দয়! জঁইু ।
এইবার আমার চাখ িদেয় অ গিড়েয় পড়েছ।

মানষু এেতাটা িনুর হেত পাের!! ভােলাবাসার মানেু ষর ম ৃতুর কথা জেনও মানষু এমন আচরন করেত পাের?!
কােক ভােলােবেসিছলাম আিম!
এই িক ওেক পাগেলর মেতা ভােলাবাসার িতদান?
আজ বঝ
ু েত পারিছ বারবার বলার পেরও কন বাবা মা জঁইু েয়র কথা নেত পােরিন। তােক বউ কের আনেত চায়িন আমার
সােথ।
কারন তারা ওর পিরবার ও ওর সেক জানেতা হয়েতা।
আর আিম িকনা সই মেয়েকই িবেয় করলাম সবার অজাে।
ঘের একটা লি বউ রেখও আিম অ ভােলাবাসার মােহ পেড় আেরকটা িবেয় করলাম।
নকল মানষু েক আপন ভেব আসল মানষু টােক ের ঠেল িদেত চেয়িছলাম।
আগািমকাল আমার অপােরশন হেব।
আমার বউ মৗ আর মা একটা কের িকডিন আমায় দান করেত চেয়েছ।
অপােরশেন লাভ যিদও খবু একটা নাই। কারন ৮০% ম ৃতুর সবনা আমার।
আিম বেড েয় আিছ। আমার মাথার পােশ বেস আেছ আমার বউ মৗ।
হঠাৎ মা, বাবা আর ছাটেবান েম ঢুকেলা।
ঢুেক বাবা সবার উেেশ বলল তামরা একটু বাইের যাও।
আিম আমার ছেলর সােথ আমার বিগত গাপন িকছ ু কথা আেছ।
মা, বান আর মৗ বাইের চেল গেলা।
আিম বাবার িদেক চেয় আিছ অবাক দ ৃিেত!
িক এমন কথা! যা আমায় একাে বলেব বাবা?
***
কথাটা হে ☞ চলেব …..
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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..
এখােনই সমাি করেত হেলা িকছ ু সমসার কারেন
বািকটা শীই পা করব।
গ পেড় কমন লাগেলা কেমে জানােবন…..?

| Apon Manush
১নং পব : আপন মানষু – পাট( ১ ) | Apon Manush – Part( 1 )
২নং পব : আপন মানষু – পাট( ২ ) | Apon Manush – Part( 2 )
৩নং পব: আপন মানষু – পাট( ৩ ) | Apon Manush – Part( 3 )
৪নং পব: আপন মানষু – পাট( ৪ ) | Apon Manush – Part( 4 )
৬নং পব: আপন – মানষু পাট( ৬ ) | Apon Manush – Part( 6 )
৭নং ( শষ ) পব: আপন – মানষু পাট( ৭ ) | Apon Manush – Part( 7 )

অদ্ভুত স্বামী – পার্ট( ৫ ) | Odvut
Shami – Part( 5 )
রােত েত যােবা
আিম : আপনার েম টা িক
িজহাদ : কই নাই তা
আিম : তা এখােন কন আপিন ভাই
িজহাদ : ওই ভাই বলেব না একদম
আিম : রররর
িজহাদ : হ
আিম : আিম িনেচ ঘমু ালাম । আপিন উপের ঘমু ান ।
িজহাদ : বলেলই হেলা
আিম : আিম তা ঘমু ােবাই
িজহাদ : আা দিখ
আিম ঘেু মােত যােবা এমন সময় আমােক কােল তুেল িনল ।
আিম : নামান আমােক

িজহাদ : নামােবা না
আিম : উ নামান
িজহাদ : না গা
িবছানায় ইেয় িদেত আিম উঠেত লাগলাম ।
ওমিন িজহাদ : ওই থােমা
আিম : উ
ও আমােক তার বেু ক জিড়েয় েয় পড়েলা ।
আমার রাগ উঠতােছ যখন আিম বারবার ওর কােছ গিছ বারবার আমােক আঘাত করেছ আর এখন আসেছ ।
পেররিদন
সকােল
আিম : ফিু প আিম বািড় যােবা
ফিু প : আমার কােছ লক
ু াস কেনা
আিম : িক ?
ফিু প : জামাই এর সােথ ঝগড়া হইেছ তাই না । এসব হয় ই এেতা রাগ কিরস না ।
আিম : ম ( ভাবিছ জানেল আর বলেতন না )
িবেকেল
একটা িপিেক কােল িনেয়িছলাম এক ভািবর সােথ গ করিছলাম ভািবর বিব িছল িপিটা ।
এমন সময় িজহাদ এেলা
িজহাদ : তামােক খঁজ
ু িছলাম
আিম : িক করেত
ভািব : বাপ র জামাই এর দখিছ আনহা ক ছাড়া চেল না
আিম : ররর ভািব িক বেলা য
ভািব : িঠক ই তা
আিম : বাদ দাও তা
ভািব চেলা তামােদর বািড় যােবা । আিম নীেলর ( িপির নাম নীল । আিমই শখ কের ডািক ) সােথ খলেবা ( আমার িপি
খবু পছ )
ভািব : আা তুই আর বড় হিল না । িবেয় হেয় গেলা তবও
ু বাা
আিম : এা িক কও
ভািব : হাহা
আিম : আমােক তুিম িনেয় যেত চাও না
ভািব : ক বলেলা
আিম : আজ আিম পর হেয় গলাম তামার

ভািব : আেরহ না
আিম : িহিহ জািন তা মজা করলাম একটু
ভািব : ররর
এতণ িজহাদ চপ
ু িছল । এখন বেল উঠেলা
িজহাদ : আিমও যােবা
আিম : িক
িজহাদ : ম
ভািব : আের চেলন চেলন
আিম : ররর না
ভািব : এই িক বিলস
আিম : উ
িজহাদও আসেলা
আিম িপির সােথই খলিছলাম । িজহাদ ক ভািবর সােথ গ করেত লাগায় িদিছ ।
িকছ ু সময় পর
িজহাদ : আনহা চেলা বািড় যাই
আিম : ইইইইইই না যােবা না
িজহাদ : চেলা
আিম : না
এমন সময় মেসজ এেলা
ওই রাস টাই িদেছ
িজহাদ : চেলা নইেল এখান থেক কােল কের িনেয় যােবা
আিম রািগ চােখ তাকালাম
ও হাসিছেলা মচু িক মচু িক
আিম ভাবলাম নাহ ওর ভরসা নাই
বািড় এলাম
আিম : িক সমসা আপনার এভােব আনেলন কন আমােক ।
িজহাদ : ওখােন তামার সােথ কথা হিল না তাই
আিম : হ যখন ভােলাভােব বলতাম তখন অেনক ক িদেয়েছন ।
িজহাদ : তাই তা িঠক করেত চাই
আিম : লাগেব না

রােত
ব ৃি হিল
আিম েম িগেয় দিখ ম টা সাজােলা
আিম িগেয় অবাক ভােলাই হইেছ
আিম : ক করেলা এসব
িজহাদ : তামার (অুত ামী
ছাড়া আর ক হেব
আিম : হ ভােলা
িজহাদ েপাজ করেলা
” জািন অেনক ক িদিছ । িক করেবা বেলা আিম য অমিন । তামার ভােলাবাসার মল
ু  কখেনা দই নাই । আিম য তখন
ভাবতাম সবাই খারাপ । িক তামার ভােলাবাসা তামার বাা টাইপ ববহার সব আমােক তামার ভােলাবাসায় পড়েত বাধ
কেরেছ । আিম বাঁচেবা না তামােক ছাড়া । িজ মা কের দাও ।
ভােলাবািস তামােক র । হেব িক তুিম আমার বাবরু আু । ”
আিম : ররর বাই আিম বাইের যােবা সন
িজহাদ : অেনক হইেছ ওই তুই বিু ঝস না ভােলাবািস তােক । তুই আমার বঝ
ু িল ।
আিম : এমা ধমকান কন
িজহাদ : ওই আপিন বিলস কন তুিম বল
আিম : আপিন তুই বেলন কন
িজহাদ : আা আর বলেবা না
আিম : ওেক
িজহাদ : মাফ করলা ?
আিম : না
িজহাদ : িক করেল মাফ করেব
আিম : আমার সােথ ব ৃি িভজেল
িজহাদ : হায় র আবার ঠাা লাগেব
আিম : লাগেল লাক না িভজেল মাফ কম না
িজহাদ : আা
অতঃপর জেন িভজলাম ।
পেররিদন িভজার ফল
আিম : হাি
িজহাদ : হাি
আিম : হাি
 জেনর ইঠাা লেগ গল
তারপর থেক  হেলা নতুন এক হাি ওয়ালা ভােলাবাসার গ । িহিহিহ

কািনকগ
( হয়েতা ছাট হেয়েছ আর ওেতা ভােলা হয় িন । সময় তার জন ছাট করলাম । পরবতী গের জন সােথই থাকেবন )
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ফচু কা খাওয়া শেষ
আনহা : ওেগা নেছা
িজহাদ : িক ( এই মেয় বেল িক )
আনহা : চেলা শিপং এ যাই
িজহাদ : ওেক
য়িস : লাভাই
িজহাদ : মম বেলা
য়িস : তামার সিতন আসেব আজেক শিপং এ
িজহাদ : মােন
য়িস : আপরু বু ছাটেবলার মাহফজ
ু ভাইয়া আসেব
িজহাদ : ওহ ভােলাই ( িজহাদ ভাবেছ আমার িক য ইে আসক
ু । ওেক তা আিম বউ ই মািন না )
আনহা : হাসেছ আর ভাবেছ আজ বঝ
ু বা মজা কাের কয়

শিপং মেল
আনহা বেল ক জািন ডাক িদল
আনহা : আের মাহফজ
ু আসিছস
কেতা িদন পর দখা র । বেলই হাত ধের টানেত টানেত িনেয় এলাম ।
আর িজহাদ তািকেয় দখেছ আর বলেছ িক মেয় র আমােক রােখ গেলা । যাক আমার িক ও গেলই বাঁিচ ।
িকছ ু সময় পর িজহাদ ভাবেছ ” িক হেলা আেস না কন এখেনা ”
য়িস : কােক খঁেু জা লাভাই
িজহাদ : না তা কাউেক না
য়িস : আপু আসেত অেনক দির
িজহাদ : মােন
য়িস : ওরা মেন হয় গ করেছ
িজহাদ : কক চেল আসেব তা
য়িস : দির আেছ
িজহাদ : বাপার না ( এেতা টাইম িক কের মানষু । মেন মেন )
িজহাদ : চেলা ওেদর খঁিু জ
য়িস : িমস করেছা আপু ক
িজহাদ : আের না
িজহাদ আর য়িস িমেল আনহা আর মাহফজ
ু েত লাগেলা।
ু ক খঁজ
িকছটাু এিগেয়
দখেলা ওরা গই করেতেছ । িজহােদর রাগ উেঠ গল ।
িজহাদ : আর কতণ রাগী কে
মাহফজ
ু : যা লাভাই রাগ করেতেছ
আনহা : আের না উনার বাপার না আিম না থাকেলই উিন হািপ
িজহাদ : হ চেলা দির হে
আনহা : না আিম যােবা না
িজহাদ : চেলা
আনহা : ররর ওই বািড়েত আিসছ নায়ক
মাহফজ
ু : ওেক নািয়কা
িজহাদ : কন এমন নাম
মাহফজ
ু : ও সির সির বলা হয় িন । আমরা এেক অপর ক এই নােমই ডািক
িজহাদ : ওহ ( আজাইরা পেরর বউ ক আউল ফাউল ডাকা । আাহ আিম িক ভাবিছ )

বািড়েত েম
আিম : আমােক িনেয় আসেলন কন
িজহাদ : থােক লাভ নাই
আিম : এা িক কন
িজহাদ : এেতা কথা বলেত হেব না
আিম : আপনার িক
িজহাদ : ওই চপ
ু
আিম : করেবা না চপ
ু 
িজহাদ : এই মেয় আর কােনািদন কােনা ছেলর সােথ এেতা বিশ হেস হেস কথা বলিব না
আিম : বলেবা িক করেবন
িজহাদ : মের ফলেবা
আিম : আপনার হইেছ িক । এমন এমন কথা বলেছন য
িজহাদ : না িকছ ু না ( আসেলই তা িক বলিছ এসব ভাবেছ )
আিম : ( হেহ কাম হে ) মেন মেন ভাবিছ
ও শ হেত গল
শ হেয় এেস
আিম কথা বলিছলাম মাহফজ
ু এর সােথ ওেক দখায় দখায়
িজহাদ রেগ যাে
িকছ ু সময় পর
িজহাদ : এখেনা কথা শষ হয় নাই
আিম : আপিন ঘমু ান আমার দির আেছ
িজহাদ : তুিমও ঘমু াবা আমার সােথ
আিম : িকইইইইই
িজহাদ : মমম
আিম : নাহ দির আেছ
িজহাদ : আিম তামার জবাব নেত চাই িন
আিম : আিম ঘমু ােবা না এখন
িজহাদ আনহা ক কােল তুেল িনল আর ওর ফান টা কেড় িনেলা
আনহা : িক করেছন আমােক নামান
িবছানায় নািমেয়
আিম উঠেত যােবা ওমেন ওয় আমােক আটেক িদেলা ।
ওর াস আমার মেু খ এেস পড়িছেলা ।
িজহাদ আনহার মােঝ হািরেয় যেত লাগেলা । ও কােছ আসেতই

আিম : িক করেছন
িজহােদর ঘার কাটেলা
িজহাদ : না িকছ ু না
আিম : তাইেল সেরন
িজহাদ : নাহ ঘমু াও ভরসা নাই কখন উেঠ যােব
জেন েয়  াে । ঘমু াইেছ নািক দখেত একটু নরেতই
িজহাদ : জানতাম পালােব এভােব ছাড়া যােব না তামােক ।
আনহা : িক করেবন
িজহাদ আনহা ক জিড়েয় ধের বলেলা ঘমু াও ।
আনহা মেন মেন খিু শ হেলও দখােলা না িজহাদ ক ।
সকােল িজহাদ ল করেলা আনহা ওর বেু ক মাথা রেখ আেছ ।
আনহার চল
ু েলা সামেন আসেছ । িজহাদ সিরেয় িদেলা । িনেজর অজােই আনহার কপােল িকস করেলা ।
আিম টর পেয় গলাম
আিম : িক করেলন এটা
িজহাদ : না িকছ ু না সির
আিম : এমা এটা িক করেলন
িজহাদ রেগ : যা ইে কির আমার বউ ক কেরিছ
আনহা : এমা
িজহাদ লা পেয় চেল গল শ হেত
িবকােল
মাহফজ
ু আসেলা
আিম : দা কাজ হে
মাহফজ
ু : জািন তা হেবই আমার আইিডয়া বেল কথা ।
আিম : হ
মাহফজ
ু : তার িমিম তা রাগ করেছ
আিম : হাহা দ আিম বঝ
ু াি
ফান িদেয় আিম : জানু রাগ করেছা
িমিম : নাহ জানটুস ( িমিম আমার ব  । ও আর মাহফজ
ু বফ আর গফ )
িমিম : হ
আিম : রাগ ছাড়
িমিম : িহিহ ছাড়িছ আেগই মজা িনি
আিম : ওমা তাই বিব লাভ ইউ
িমিম : সম গা

আিম : বিব তার উপর আজ একটু বিশই ভােলাবাসা আসেতেছ
িমিম : কন র
আিম : কন আবার পিম তা তােক কেতা ভােলাবািস )
িমিম : হ দা ( আমরা এেক অপেরর সােথ এমেনই মজা কির )
িজহাদ ছােদর কাণায় দািড়েয় লিু কেয় নিছল । ও দখেত পায় িন আনহা ফােন কথা বলেছ ।
রেগ িগেয়
িজহাদ আনহা ক চড় মাের
িজহাদ : তুই এরকম জানতাম না এতণ সব কথা নলাম তার আর তার আিশেকর ম আলাপ
আনহা : আিম তা
িজহাদ : চপ
ু
বেল আেরকটা চড় িদেলা
িজহাদ : তুই তা আরও খারাপ র িছ ঘ ৃণা কির তােক
বেল চেল গেলা বািড়র উেেশ
আনহা কাঁদেছ
মাহফজ
ু : বলিল না কন
আিম : অেনক হেয়েছ র আর সহ হয় না
মাহফজ
ু : িক
আিম : তুই বিলস না কাউেক িকছ ু
সিদন রােত আিম বািড়েত বিল য শর বািড় যাি । িক আিম চেল যাই ফিু পর বািড় ।
ফিু পর সােথ ছাট বলা থেকই াজ । আু আু বকেলও এখােনই আসতাম । ফিু পও তাই ভেবেছ । তাই আর কাউেক িকছ ু
বেল িন ।
আজকাল িজহাদ আেরা বিশ রাগ কের
িজহাদ দর বাসায়
মামিন : িজহাদ
িজহাদ : িক
মামিন : আনহা কই র
িজহাদ : ওই মেয়র নাম িনবা না
মামিন : কেনা
িজহাদ সব বলেলা
মামিন : িক বলিছস
িজহাদ : দেখা কেতা খারাপ
মামিন : ও খারাপ না
িজহাদ : মােন

মামিন : ও এরকম মেয় না য এমন করেব
িজহাদ : দাড়াও ওর আিশক ই বলেব
মামিন : ডাক
মাহফজ
ু আসেলা
মাহফজ
ু : িক দরকার আপনার
িজহাদ : বলনু আপিন আপনার িমকার কথা য আিম যা নিছ সিত
মাহফজ
ু : হাহা জােনন আপিন না অেনক আনলািক কারণ আপিন আনহা ক হািরেয়েছন । য আপনােক এেতাটা ভােলাবােস ।
আর যা কথা সিদেনর সিদন ও িমিমর সােথ কথা বলিছেলা ওর ব  । ওরা এেক অপর ক জানটুস বেল । হয়েতা
নেছন ওর কােছ আর িমিম আমার হবু বউ । চাইেল কথা বলনু ।
িজহাদ কথা বেল সব জানেলা ।
মামিন : িছ তুই মেয়টােক এেতাটা ক িদিল
িজহাদ : িক
মামিন : ও তােক খবু ভােলাবােস
িজহাদ : আিমই বািস
মামিন : ওেক িফিরেয় আন
িজহাদ : আিমও ওেক চাই । মাহফজ
ু ভাই ও কই িজ বেলন
মাহফজ
ু : নাহ
িজহাদ : আর হেব না িজ
মাহফজ
ু ক অেনক িরেকােয় করার পর রািজ হেলা আর আনহার িঠকানা বলেলা
িবকােল ছােদ দািড়েয় কাঁদিছলাম কারণ আমার #Angry_husband ক িমস করিছলাম
ক জািন জিড়েয় ধরেলা িপছন িদেয়
আিম : ক
িজহাদ : একবার বলেল িক হেতা
আিম : আপিন সন িজ
িজহাদ : নাহ যেত িদেবা না
আিম : সন
িজহাদ : নাহ
আিম : র হন
ওেক সিরেয়
আিম : যখন ইে যা খিু শ বলেবন আপিন । যান এখান থেক
িজহাদ : ভােলাবােসা না আমােক
আিম : নাহ বাসতাম এখন আর বািস না
িজহাদ : তাই িক

আিম : হা
িজহাদ : আিম তামােক ক িদিছ আিম ই তামার রাগ ভাােবা
আিম : হ কােনািদনও না
িজহাদ : আিমও তামার বর গা রাগ ভাােবাই
রােত
িজহাদ : ফিু প
ফিু প : ম বাবা
িজহাদ : আিম আর আনহা আপনােদর সােথ থাকেবা িকছিদন
ু সমসা নাই তা
আিম : নাহ আপিন থাকেবন না
ফিু প : িক বিলস কন থাকেব না
আিম : আিম বলিছ তাই
ফিু প : চপ
ু ও থাকেব
আিম : ররর
িজহাদ হাসেছ । আিম তাকােতই চাখ মারেলা।
(আিম ভাবিছ এর হইেছ িক ররর আমার িক )
চলেব……

| Odvut Shami
১নং পব : https://lovezonebd.com/odvut-shami-part-1
২নং পব : https://lovezonebd.com/odvut-shami-part-2
৩নং পব: https://lovezonebd.com/odvut-shami-part-3
৫নং পব: https://lovezonebd.com/odvut-shami-part-5

অদ্ভুত স্বামী – পার্ট( ৩ ) | Odvut
Shami – Part( 3 )
েম এেস িজহাদ আনহা ক নািমেয় িদল
আনহা বাইের যেত ধরেলা িজহাদ সামেন পথ আটিকেয়
আিম : ইইই আিম িভজেবা সন
িজহাদ : নাহ র আসেব
আিম : না আিম যােবা
িজহাদ : ওই মেয় চপ
ু
আিম : আিম যােবা মােন যােবাই
জাড় কের যেত ধরলাম েমর ার ও িকছটাু িভেজ িপছলা হেয় িগেয়িছল পা িপছেল গল িক ক য ন ধরেলা এমা িজহাদ
আমােক ধের ও সহ পেড় গেছ।
ও িনেচ পেড় আেছ ওর ওপর আিম িক রামািক িসন িক অেতই ভে িদেলা।
িজহাদ: ঔ উেঠা
আিম: িহিহ
িজহাদ: হােসা কন
আিম: এমিন
িজহাদ: ফািজল মাইয়া
আিম: জািন
িজহাদ: র আসিছেলা এখন আর িভজেত হেব না এখিন তা পেড় গেল
আিম: নাহহ ব ৃি যতন হেব ততন িভজেবা
িজহাদ: যেত িদব না
আিম: । আপিন খবু খারাপ
িজহাদ: তা
আিম: সমসা নই িঠক কের িনব।
তারপর রােত ব ৃিেত িভজার ইেফ  হেয় গল রােতর বলা জেনরই হািচ  হেয় গল পাা িদি ক কেতা জাের
পাের। খাবার টিবেল বেস
আিম: হাি
িজহাদ: হাি
মা বাবা সবাই দেখ হাসেছ।
িজহাদ: হাসেছা কন

মামিন: তােদর কা দেখ
িজহাদ: হাসার িক আেছ ঠাা তা লাগেতই পাের
মামিন: বউ এর সােথ িভজেল ঠাা তা লাগেবই
িজহাদ: আিম ইা কের িভিজ িন
মামিন: িভেজিছস তা
িজহাদ: ররর তামরা খাও আিম গলাম
মামিন: না খেয় যা
চেল গল না খেয় আিমও খলাম না উেঠ গলাম। হাি
েম িগেয়
আিম: না খেয় চেল আসেলন কন
িজহাদ: তামার িক তুিম খাও
আিম: আিম আপনার বউ
িজহাদ: মািন না আিম
আিম: যান খেয় িনন
িজহাদ: চপ
ু বিশ অিধকার দখােব না
আিম: দখাব। িক করেবন
িজহাদ: যাও তা এখান থেক ঘমু ােবা
আিম: আিম ও না খেয় েয় পড়লাম
িজহাদ: হাি
আিম: হাি
রােত আিম েয় েয় কাদিছ। আমার জন ওর ঠাা লাগল। আর আমার জনই না খেয় ঘিু মেয় গল।
১ টার সময় ঘিু মেয় গেছ সবাই কােরা কাার আওয়ােজ িজহােদর ঘমু ভে যায়। দেখ আনহা ফিু পেয় কাা করেছ। খারাপ
লাগল িজহােদর ভাবেছ কমন জািন মায়ািব এই মেয় টা।
িজহাদ: আনহা
আনহা:  বেলন
িজহাদ: না খেয় ঘিু মেয়েছা কন
আনহা: আপিন না খেল আিমও খােবা না।
িজহাদ: আমার সােথ তামার তাল িমিলেয় চলেত হেব
আনহা: মম আিম আপনার বউ তাই
িজহাদ: ঔষধু খেয়েছা
আিম: না। আপিনও তা খান িন
িজহাদ: ঐ চপ
ু ব।
ু আমারর টা আিম বঝ
আিম: 
িজহাদ: যাও খেয় নাও।
আিম: মম। আপিনও চেলন

িজহাদ: তুিম যাও
আিম: তাহেল আিমও খােবা না
িজহাদ: িনপায় হেয় িজহাদ ক যেতই হেলা। জেন একসােথ িডনার কের ঔষধু খেয় ঘিু মেয় গলাম।
আে আে িজহাদ ও মায়ায় জিড়েয় যাে। িজহাদ মেন মেন ভােব নাহহ মায়ায় জড়ােনা যােব না মেয়রা সব এক ।
পেরর িদন
মামিন : িজহাদ
িজহাদ : ম
মামিন : আনহা ক িনেয় ওর বাবার বািড় থেক ঘেু র আয়
িজহাদ : িক
মামিন : চপ
ু চাপ যা
িজহাদ : আা
এিদেক আিম মামিন ক ইশারায় ধনবাদ জানালাম
রওয়ানা হলাম ।
বািড়েত ঢুকেতই জামাই আদর পাইেলা িজহাদ ।
ররর বিু ঝ না িবেয়র পর বািড়র মেয়র িক দাম থােক না নািক । িক আর করার লেতিছ আিম । এিদেক কািজন েলা মজা
িনে ।
ও িকছ ু বলেতও পারেছ না । ওর এই অবা দেখ আিম না হেস পারলাম না ।
রােত
িজহাদ : তামার বান রা এমন কন ররর ভাােগ না
আিম : িহিহ ভােলা হইেছ
িজহাদ : আিম বািড় যােবা
আিম : ও তাই ওেয়ট আু ক বিল য উনার জামাই বািড় যােব
িজহাদ : আু ক ডােকা কন উিন মন খারাপ করেব না
আিম : তুিম তা বািড় যাবা দাড়াও বিল আুউ
যই িচৎকার িদেত যােবা মেু খ হাত িদেলা আমার িজহাদ
িজহাদ : ওই মেয় চপ
ু
আিম : উউউউউ
িজহাদ হাত সিরেয় : চপ
ু
আিম : ওেক বাবু
িজহাদ : িকইইইইইই
আিম : িক গা জানটুস
িজহাদ : এই মেয় এসব িক বেলা
আিম : িনেজর বরেকই বিল

িজহাদ : ররর
বেল চেল আসেলা বাইের
বাইের
য়িস ধরেলা ওেক : লাভাই
িজহাদ : িক
য়িস : চেলা ফচু কা খেত যাই
িজহাদ : এখন ?
য়িস : মমম
িজহাদ : আা
( য়িস আমার ছাট বান াশ ৪ এ পেড় আর িজহাদ বাা দর ভােলাবােস তাই রািজ হেলা )
য়িস : আপু ক রিড হেত বিল
িজহাদ : ওেক
ফচু কার দাকােন
সবাই িনেজর িনেজর ফচু কা খাি
আিম : য়িস চল দিখ ক আেগ খায়
য়িস : ওেক আিমই িজতেবা
আিম : দখা যােব
য়িস আর আিম ফচু কা শষ করলাম ।
আমার শষ আিম িজতিছ
য়িস : র
আিম : িহিহ
িজহাদ ভাবেছ মেন হে েটাই িপি
চলেব….
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িজহাদ : চপ
ু পপপ
আিম : এটা আিম করেত পাির না িহিহ । কথা বেল থািক নাই বকবক কম ই তাই
িজহাদ : তুই এমন কন
আিম : এমিন বদলােবা না
িজহাদ : ররররর
বেল হাত টা ছেড় িদল
আিম হাসেতিছ আর ভাবিছ এমেনই ওের মানষু করেবা ।
িবেকেল
িজহাদ আসেলা ।
আিম : িক খবর জামাই লট কন
িজহাদ : তােক বলেবা কন
আিম : কজ আিম আপনার বউউউউ
িজহাদ : বউ আিম মািন না
আিম : ওয়াওওও তা আিম িক করেবা । আিম তা মািন
িজহাদ : রররর
আিম : িকটকাট খােবন
িজহাদ : মােন
আিম : এমা চকেলট খােবন িজগাইলাম
িজহাদ : আিম িক বাা
আিম : ওহ ভােলা আিম তা ভুেলই গিছ আপিন বড়
ু া আিমই খাই িহিহ
িজহাদ : ( ভাবেছ মায়া জড়ােনা হািস )

আিম : যাই গা আিম িকটকাট খাই একটু কাটুন দখেত দখেত
িজহাদ : এা
আিম : হাঁ
যাইগা সেরন তা
িজহাদ : এই মেয় কমন র আিম এেতা আঘাত কির তাও এেতা ু ।
হ আমার িক ?
িজহাদ দখেলা আনহা সিত ই কাটুন দখেতেছ আর হাসেতেছ ।
এটা দেখ ও িনেজও হেস ফলেলা যিদও লিু কেয় যা আনহা দেখ িন ।
িকছিদন
ু পর
িজহােদর ববহাের পিরবতন ল না হেলও ও আজকাল হাসেত িশেখেছ ।
িবেকেল দয়ােলর উপেরর স টা গাছােত টিবেলর উপর উঠলাম । এমন সময় িজহাদ আসেলা।
িজহাদ : িপি মেয় আবার কাজ করেত উপের উঠেছ হ
আিম : িপি তা িক হইেছ আিম পারেবা ।
িজহাদ : ওের বাবাের িনেচ নেম আয় । আিম করেতিছ
আিম : আিমই করেবা
িজহাদ : ওই মেয় আমার মেু খর উপর কথা
আিম : এমা তাই তা আিম উপের আপনার মেু খর উপর
িজহাদ : রররর
আিম : এেহ বিকেয়ন না
িজহাদ : ওই নাম
আিম : আেরহ
আেরহ করেতই পা িপছেল গেলা আর পেড় গলাম
আুউউউউউ
এমা আমার হাি ভাে িন কমেন ।
আিম : এমা আমােক ধরেছন
িজহাদ তাকায় আেছ আনহার িদেক হয়েতা ওর মােঝ ডুেব গেছ
আিম : বাহ থংকু অুত ামী
িজহাদ আনহার কথা টা েন ওেক ছেড় িদল
আিম : মা গা ছাড়ার ই িছেলা তা ধরেলন কন

িজহাদ : আমার কথা না নার মজা বঝ
ু
আিম : আপনােক ছাড়েবা না ওেয়ট এন ওয়াচ আনহার াইল
িজহাদ : ররর
রােত খাবার টিবেল
িজহাদ : বাহ খাবার তা ভােলাই রঁেধেছা মা
মামিন : আনহা রঁেধেছ
িজহাদ : ওহ
খাে সবাই
িজহাদ : ( ঝাল লােগ কন । িনই এই মেয় িকছ ু করেছ )
আিম : ( হাসেতিছ আর িদলাম চাখ মের )
আিমই মিরেচর েড়া িদিছ
িজহাদ : রাগী লেু ক আনহার িদেক তািকেয় সব খেয় চেল গল
আিম : (হায় কপাল িক য হেব আমার সােথ আজ ভাবিছ )
েম
আিম ঢুকেতই
আমার হাত ধের িপছন িদেক িনেয় গেলা
আিম : আু গা হাত আবার গেছ আমার
িজহাদ : আমার সােথ মজা দখাি ঝাল কােক বেল
আিম : িহিহ সির
িজহাদ : দাড়া তুইইইই
আমােক রােখ গল
আিম ভাবিছ , আু গা িক হেব এখন পালােবা নািক ?
এই ভেব যই পালােত যােবা ওয় চেল আসেছ হােত ােস িক শরবত । এা ওয় তা শরবত খাওয়ােনার মানষু না ।
িজহাদ : খা এবার মিরেচর শরবত
আিম : ইইইই না সির আর করেবা না আিম মিরচ খেত পাির না বিশ িজ
িজহাদ : তুই খািব এখিন
আিম : িজ না
িজহাদ জাড় কের আমােক ওই শরবত খাওয়ায় িদল ।
খাওয়া শেষ
আিম শষ ঝােল

আিম কাশেত  করলাম
িজহাদ : বঝ
ু মজা
আিম আর িকছ ু বলেত পারলাম না এেতা পিরমাণ ঝাল লেগেছ য
আিম লাল হেয় গলাম আর কাঁশেত কাঁশেত চােখর সামেন অকার হেয় আসেলা । আিম ান হারালাম ।
এিদেক িজহাদ : আনহা কথা বলেছ না কেনা আিম িক বিশই কের ফললাম
আমার মাথা টা তার কােল িনেয়
িজহাদ : আনহা কথা বেলা
ওই
আনহা
সির বিশ কের ফলিছ
চাখ খেু লা
িজহাদ আর িকছ ু না বেল আনহা ক কােল কের হসিপতােল িনেয় গেলা ।
ডাার চক আপ এর পর
ডাার : িক এমন খেয়েছ
িজহাদ : মিরচ
ডাার : মােন িক এেতা পিরমাণ
িজহাদ : sorry doctor it’s my mistake
ডাার : িমেক যার ই হাক । উনার তা মেন হয় বিশ মিরচ খাওয়া ত িরেয়কশন করেছ
িজহাদ : ডর য কের হাক ওেক সু কন
ডাার : আিম ওষধু িলেখ িদি খাওয়াইেয়ন আর উনার খয়াল রাখেবন
িজহাদ : ওেক ডর
বািড়েত িনেয় আসেলা আমােক আিম তখেনা দূবল
মামিন : িক র আনহার িক হেয়েছ এমন অবা হঠাৎ িকভােব ?
িজহাদ : আসেল আিম রেগ িগেয় ওেক অেনক পিরমাণ মিরচ খাইেয় িদিছ
মামিন : এই মেয় টা িক করেছ তােক এেতা কন রাগ
িজহাদ : না িক
মামিন : ও অেনক ভােলা র িজহাদ
িজহাদ : আা সির বললাম তা ভােলা লাগেছ না আিম গলাম ওেক িনেয় েম ।
েম

আমার কপােল হাত রেখ
িজহাদ : র আসেলা নািক মেয়টার
হায়ের এই মেয় এেতা দূবল । র দাষ তা আমাির । কন য এেতা রাগ । িক আর করেবা দিখ মেয়টার খয়াল রািখ ।
এসব ভাবিছল িজহাদ
সারারাত খয়াল রাখেলা
সকােল উঠিছলাম
িজহাদ : সির
আিম : মাফ করেবা না
িজহাদ : কর বলিছ
আিম : এক শেত
িজহাদ : িক
আিম : আমােক তুিম বলেত হেব
িজহাদ : ওেক
িজহাদ : েয় থােকা
আিম : আপিন আমােক তুিম বলেছন সূয কান িদক উঠেছ
িজহাদ : (এই অবায় ও মজা কের এই মেয় ভাবেছ ) ওই চপ
ু কের থাক ।
আিম : রর এখেনা অসু তা আপনার জনই হইিছ
িজহাদ : তা তােক ঝাল িদেত ক বলিছেলা জািনস না আমার রাগ বিশ
আিম : ফেল িদিছেলন কন
িজহাদ : আরও ফলেবা
আিম : কন ফলেবন
িজহাদ : তুই আমার বউ তাই
আিম : এমা মানেলন আিম আপনার বউ
িজহাদ আর িকছ ু না বেল বর হেয় গল ম থেক
িকছ ু সময় পর
িজহাদ আসেলা
িজহাদ : খেয় ন
আিম : খােবা না
িজহাদ : খা
আিম : উ এটা খেত ভােলা না
িজহাদ : খা
বেল খাইেয় িদল

িজহাদ : সির
আিম : মাফ করেবা না
িজহাদ : কর বলিছ
আিম : এক শেত
িজহাদ : িক
আিম : আমােক তুিম বলেত হেব
িজহাদ : ওেক
ইিদন পর রাে
আিম আর ও বেস িছলাম যিদও ও িনেজর অিফেসর কাজ করিছল ।
আিম অেনকটা সু এই ইিদেন ।
এমন সময় ব ৃি আসেলা
আিম : ওয়াও ব ৃি আিম গলাম
িজহাদ িকছ ু সময় পর ল করেলা
আর বলল : মেয়টা গেলা কই
এিদক ওিদক দেখ
পেু রা বািড় খেু জ নাই আনহা
যাই তা ছােদ দিখ আেছ িক না ?
ছােদ িগেয় দখেলা আনহা ব ৃি িভজেছ
িজহাদ তািকেয় দখেছ আর ভাবেছ দাণ লাগেছ মেয় টােক । িকছ ু সমেয়র জন িজহাদ আনহার মােঝ হািরেয় গেলা ।
আনহা : িভজেবন নািক আসনু
িজহােদর ঘার ভাঙেলা
িজহাদ : চেল আেসা
আিম : না আিম িভজেবা
িজহাদ : কবল র সারেলা
আিম : র িকছ ু হেব না
িজহাদ : আসবা না
আিম : না
িজহাদ আর িকছ ু না বেল আনহা ক কােল িনেয় আসিছল ।
পেথ একটু িকল ঘিু স মারলাম ছাড়ােনার চায়

চলেব…..
১নং পব : https://lovezonebd.com/odvut-shami-part-1
৩নং পব: https://lovezonebd.com/odvut-shami-part-3
৪নং পব: https://lovezonebd.com/odvut-shami-part-4
5নং ( শষ ) পব: https://lovezonebd.com/odvut-shami-part-5

