
দ�াল বউ

বাসর ঘ�র ঢ��ক পা�শ বস�তই �বৗ আমা�ক বলল....

---- ??ঘিড়�ত তািক��য় �দখনু �তা কয়টা বা�জ

বাসর রা�ত �বৗ�য়র এমন সাহসী ��� িকছ�টা িবচিলত হলাম। তখন

ঘিড়�ত তািক��য় �দিখ রাত ১২.৩০িমঃ। আিম �বৗ�য়র পা�শ ব�স আ��

ক�র বললাম.....

---- -�শা�না আমার এখন িব�য় করার �কান ই��ই িছ�লানা। আমার বাবা

মা�য়র পছ��ই �তামা�ক িব�য় ক�রিছ। ত�ব আমার কা�রা সা�থ �কান

স�ক�ও �নই। িক� আিম িব�য়র জন� মানিসক ভা�ব ��ত িছলাম

না। তাই আিম এখন চাই�লও এত সহ�জ �তামা�ক বউ িহ�স�ব মান�ত

বা �বৗ�য়র অিধকার িদ�ত পার�বানা। কথা ��লা ব�ল �শষ করা মা�

নত�ন বউ আমার পা�ািবর কলারটা �চ�প ধ�র বলল.....

---- ? ,আমা�ক িক �খলার পতু�ল ম�ন হয় নািক পছ� হয়িন িব�য় কর�ত

চানিন এইটা আ�গ বল�ত পার�লন না? িন�জর মা�য়র মন র�া কর�ত

আমার সব আশা- ?�� �ক �কন বিলদান িদ�ত হ�ব িব�য় করার ই��

�নই, এইটা আমা�ক আ�গ বল�লই পার�তন। ত�বই আিম আমার প�

�থ�ক িব�য় �ভ�ঙ িদতাম। মা�য়র �িত ভ� ভি� ��া �দখা�ত িগ�য়

আমার জীবনটা �কন এইভা�ব ন� ক�র িদ�লন �ম? আিম �তা আপনার

�কান �িত কিরিন। এখন আিম �যভা�ব বলব �সভা�বই সব হ�ব। িঠক

আ�ছ? ....ব�লই কলার টা �ছ�ড় িদ�লা। প�র আবার বলল

----আ�া যা হবার তা �তা হ�য়ই �গ�ছ। িদ�ত হ�ব না আপনা�ক



বউ�য়র অিধকার। যান িন�চ িগ�য় ঘমুান। একদম খা�ট ঘমুা�ত পার�বন

না। ব�লই আমার বািলশ ��া�র ছ��ড় মার�লা। আিম ও বাধ� �ছ�লর

ম�তা ��া�রই ��য় পড়লাম। আর ম�ন ম�ন ভাব�ত লাগলাম, �কমন

�ি� �ম�য় �র বাবা। জীব�নও এমন �ম�য় �দিখনী। ম�ন �তা হ��

জীবন পরুাই �তজপাতা ক�র ছাড়�ব।

.

��া�র ঘমুই আস�ছনা। কখনই ��া�র ঘমুাই িন। িক� আজ�ক িন�জর

অম�ত িব�য় করার কার�নই ��া�র ঘমুা�ত হ��। এর ম�ধ� মশার

আ��ালন। ইসসসসসস,,,,,,সহ� হ��না। �চাখ ব� ��য় ক�র আিছ।

কখন জািন ঘমুটা �ল�গ �গ�ছ বঝু�তই পািরিন। হঠাৎই সজাগ হ�য়

�দিখ আমার শরী�র ক�ল আর পা�শ ও মশার ক�য়ল লাগা�না।

মনটা�ত একট��ি� �পলাম, -�চার হ�লও মানষু ভা�লা। ম�ন মায়া দয়া

আ�ছ।

.

প�রর িদন ঘমু �থ�ক উ�ঠই �দিখ �টিব�ল চা রাখা। চা �খ�য়, ��শ হ�য়

��ম ব�স �ফান িটপিছলাম তখন ই তািনয়া ( )আমার �বৗ এ�স

বল�লা.....

----এই�য �সই কত�ন যাবত খাবার িন�য় সবাই অ�প�া কর�ছ আর

আপিন ঘ�র ব�স আ�ছন �কন? ....?এখিন িন�চ চলনু আ�গ ব�লই

আমার কা�নর কা�ছ এ�স আ�� ক�র বল�লা...

----- ?নািক খাবার টা ��ম িন�য় আস�বা

আিম �তা হাট�এ�াটাক হ�ত হ�ত �ব�চঁ �গিছ। আিম �তা



ভাবিছলাম, বউ বিুঝ এইবার ও কলার ধ�রই আমা�ক খাবার �টিব�ল

িন�ব। িক� না, ,বউ�য়র �র পা�� �গ�ছত�ব িক বউ আমার ���ম প�ড়

�গল নািক ? কথাটা ভাব�ত ভাব�তই বউ�য়র িদ�ক তাকালাম। হা হ�য়

তািক��য় আিছ,বউ �তা আমার �হি� স�ুরী। রা�ত �তা ভাবিছলাম

িহটলারিন। এখন �দিখ না মায়াময়ী। এইবার �য আিম বউ�য়র ���ম

প�ড় �গলাম। িন�জই িন�জ�ক বললাম...

----িপ��ম�ন হয় ত�ই �তার িহটলারিন বউ�য়র ���ম প�ড়

�গিছস।

.

হঠাৎ একটা িবকট শ�� বা��ব িফরলাম। সাম�ন তািক��য় বউ আমার

��া�র প�র �চাখ ব� ক�র আ�ছ। বঝু�ত পারলাম, পাগলীটা খবুই ব�থা

পাই�ছ। �দৗ�ড় িগ�য় �ট�ন ত��ল বসা�ত �গলাম আর অমিন আ�� ক�র

বলল.....

---- ?�কমন �ামী �গা আপিন

আিম �তা একট�ভ�াবাচ�কা �খ�য় �গলাম। বললাম...

----আিম আবার িক করলাম।

�বৗ বলল....

----আিম মািট�ত প�র আিছ কই �কা�ল ক�র িন�য় িবছানায় �শায়া�বন

তা না ক�র আমার হাত ধ�র টান�ছন। সা�থ সা�থই আিম �কা�ল ক�র

িন�য় িবছানায় �ই�য় িদলাম। আমায় শ� ক�র জিড়�য় ধ�র বলল....

----ই�� ক�র এইভা�ব ই ধ�র রািখ সারাটা জীবন। িক� আপিন �তা

আমা�ক পছ�ই ক�রন না। কথা �শষ ক�রই তািনয়া দীঘ�িনঃ�াস



ছাড়�লা।

আমারও ব�ুকর িভতরটা দমু�ড় মচু�ড় �গল। আমা�রা খবু ই�া হি�ল

কপা�ল একটা চ��মা এ�কঁ িদ�য় বিল ...

----পাগলী আিম �য �তামা�ক ভা�লা�ব�স �ফ�লিছ �গা।

িক� পারলাম না। �কাথায় জািন একটা বাধাঁ পাি�লাম। এই স�ুযা�গ

তািনয়া আমা�ক �ঠ�ল

িবছানায় �ফ�ল িদ�য় �দৗ�ড় পালা�লা। আিম �ধ ওুর চ�ল যাওয়ার

পা�ন তািক��য় রইলাম। পর��নই �খয়াল

হ�লা,ও �তা ব�থা পাই�ছ। যার কার�ন �কা�ল ক�র

উঠা�ত হ�লা। বঝু�ত আর বািক রই�লা না, এইবার ও আমা�ক �বাকা

বানা�না হ�য়�ছ।

.

পাগিলটার সা�থ খনুসিুট ��ম কর�ত কর�তই �ক�ট �গল ২টা বছর।

এখন �কউ কাউ�ক ছাড়া িকছ�ভাব�তই পািরনা। আমার পাগলীটা এখন

গভ�বতী। তাই খবু য� �নই তার। আজ�কই বা�া হবার তািরখ িদ�য়�ছ

ডা�ার। আিম অিফ�স িছলাম,হঠাৎই বাবার �ফান �প�য় ছ��ট

�গলাম হসিপটাল। িগ�য়ই �নলাম আমার ঘর আ�লা ক�র এ�স�ছ এক

�ছা� রাজকন�া। িক�....

আমার পাগিলটার �কান সাড়া শ� পাি�না �কন? ভ�য় আৎ�ক

উঠলাম। অ�ন�কর ম�ুখই ��নিছ,বা�া জ� িদ�ত িগ�য় মারা �গ�ছ

অ�নক মা। �স ভ�য়ই বা�া িন�ত চাইিন। িক� ওর নািক বা�া

লাগ�বই। ওর ই�� পরূন কর�ত িগ�য়ই িক ত�ব.. ? আর ভাব�তই



পারিছনা। আর একটা িমিনট ও ন� না ক�র,�দৗ�ড় �গলাম �কিব�ন।

িগ�য় �দিখ বা�া টা হাত পা নািড়�য় �খল�ছ। িক� তািনয়া �চাখ ব�

ক�র রাখ�ছ। ওর িনঃ�াস আ�ছ িক নাই তা �দখার ম�তা �ধয�আমার

িছ�লানা। তাই তািনয়া�ক জিড়�য় িচৎকার িদ�য় �ফললাম। সা�থ সা�থই

কা�নর কা�ছ একট�ব�থা অনভুব করলাম। প�র �দিখ তািনয়া আমার

আ�� ক�র কা�ন কামড় িদ�য় বলল....

---- ?? ,িক ভাবিছলা �তামা�ক একা �র�খ চ�ল যা�বা আ�র না �গাআিম

চ�ল �গ�ল, ??�তামা�ক �ালা�ব �ক

আিমও ব�ুক শ� ক�র জিড়�য় ধ�র রাখলাম। আর বললাম,ব�

ভা�লাবািস �র পাগিল �তা�ক। ছাড়�বানা

কখনই।

�সৗজ�ন� - www.fancim.com

িবিভ� িবষ�য় তথ�ব�ল আিট��কল পড়�ত এবং ঐিতহািসক, ���পনূ�ও

িব�শষ আ�লািচত ছিব �দখ�ত এখন �থ�ক িভিজট ক�ন -

www.fancim.com -এ ।


