
আপ,ু �তামায় িব�য় কর�বা

“ ,আপ �ুতামায় খবু ভালবািস �তামায় িব�য় কর�বা"

.

ত�িম হকচিকত হ�য় আমার �চা�খর িদ�ক িকছ��ন তািক�য় থাক�ল ।

একট�মচুিক �হ�স বল�ল – ,ভালবািসস ভাল কথা িক� িব�য় করিব

�কন ? 

�ছা� আিম বললাম-অ�কার ঘ�র চাচা �যমন চািচর �কা�ল ��য় থা�ক

,আিমও �তামার �কা�ল �তমিন ��য় থাক�বা। অিফ�স চ�ল �গ�ল ভািব

�যমন ভাইয়ার সা�থ সারািদন �ফা�ন কথা ব�ল ,ত�িমও �তমিন আমার

সা�থ �ফা�ন কথা বল�ব।বাবা �খ�ত বস�ল মা �যমন পাখা িদ�য় বাতাস

ক�র ,আিমও �খ�ত বস�ল ত�িম �তমিন বাতাস কর�ব। আপ �ুযমন

দলুাভাই�য়র ম�ুখ চ�ম.ু......

এবার ত�িম থািম�য় িদ�য় বল�ল- থাম ! ! !থাম দম �ন আর বলার

দরকার নাই ।

ব�লই অ�হািস�ত �ফ�ট পড়�ল।

বলিছলাম আমার �ছাটকা�লর �লাপ িন�য়।আমার বয়স িছল তখন-৯।

আর যার কথা বললাম �স স��ক�আমার আপ।ু আমার ফুফুর

জামাই�য়র ভাই�য়র �ম�য়। ফুফা ফুফু িনঃস�ান থাকায় �স আমা�দর



বািড়�ত ফুফুর সা�থ �ায়ই আস�তা। তার বয়স িছল -১৫।

ত�িম আস�ল এই বাউ���ল আিম ভ� �ছ�লিটর ম�তা হ�য় থাকতাম।

আমার ৮ম ��িণ�ত বিৃ� পাওয়ার বড় কারণিট িছ�ল ত�িম।

ব�লিছ�ল- বিৃ� �প�ল আমায় ভালবাস�ব। �খলাধলুা বাদ িদ�য় পড়া�না

ক�র �পলাম বিৃ�। ত�িম ভালবাস�ল না।

তারপর ব�লিছ�ল- , , - ,এসএস িস �ত িজিপএ ৫ �প�ল িব�য় কর�ব �স

কথাও রাখ�ল না।

ই�া�র হঠাৎ একিদন �নলাম; !!!�তামার নািক িব�য় বাংলা িস�নমার

বা�ারা�জর ম�তা িন�জ�ক একজন �ছকা�খার �ছকা�খার ম�ন হি�ল।

তারপর িব�য়র িদন �তামার উৎফু� মখুিট �দ�খ আ�রা ক�

�প�য়িছলাম। কা�া �প�য়িছল �চ�। �তামার িব�য় হ�য় �গল।

চাকির �পলাম �বশ িকছ�িদন হল। মা'র সকাল স��া একই �রকড�

সারািদন কা�ন বা�জ- ,িব�য় কর িব�য় কর। �তামায় মা�ঝই মা�ঝই এখন

ম�ন প�ড়। কৃ��র িব���দ রাধা �যমন িবর�হ িছ�লা, �তামার িব�য়র পর

আিমও �তমিন িবর�হ িছলাম িকছ�িদন। প�র মন�ক অ�নক ক�� বিুঝ�য়

শা� ক�র পড়া�নায় মন িদ�য়িছলাম।তারপর �ক�ট �গল ৭িট বছর।

ক�লজ �থ�ক িব�িবদ�াল�য়  , ,চা� �পলাম �াজ�ুয়শন কমি�ট করলাম

এখন একিট নামকরা �িত�া�ন চাকরী করিছ। িব�য়র পর �তামার

�কা�না �খাঁজ – , ,খবর রািখিন । ত�িম �কমন আ�ছা �কাথায় আ�ছা

�তামার কয়টা বা�া- ,কা�া হল �কা�না িকছ�রই জানার �চ�া কিরিন।

আজ�ক ব��া ম�ন পড়�ছ �তামায়। �তামার সা�থ �ছাটকা�লর �সই



�লাপ ��লা ম�ন ক�র হািস পাি�ল। এমন সময় মা একিট �ম�য়র

ছিব িদ�য় বলল- , ? -�দখ�তা পছ� হয় িকনা আিম না �দ�খই বললাম

যাও �তা ! , ,ভাল�ব�সিছলাম একজন�কই �� �দ�খিছলাম তা�ক িন�য়ই

তা�ক �ভ�বই সারাজীবন �ব�ঁচ থাক�ত চাই, অন� কাউ�ক িন�য় আর

ভাব�ত চাই না । মা তখন একিট দীঘ��াস �ছ�ড় যা ব�ল িছ�লা,�সটা

��ন আিম আবার �তামায় িন�য় ভাব�ত লাগলাম,  �ছাটকা�লর ����লা

আবার নত�ন ক�র মাথাচাড়া িদ�য় উঠ�লা।মা তখন ব�লিছ�লা- িব�য়র

২মা�সর মাথায় �তামার �াম◌ী মারা িগ�য়িছল, ত�িম এখ�না নািক ২য়

িব�য় ক�রািন....
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