নীলপরীর গ
বারা ায় বেস ধায়া ওঠা কিফেত চু মুক িদেলা
। চ িবর স । কিফেত চু মুেকর ১০ সেকে র মেধ ই তার ি য় বনসেন এক ল া টান িদল স । আকােশর
িদেক খািনক ণ চেয় িসগােরেটর ধায়াটা ছেড় িদেয়, িগটােরর সুর তালার চ াটা যেনা ব থ । িকছু েতই সুর উঠেছ না!! বাইেরর অেঝার ধারার বৃি টাও যেনা
তার রণা হেত পারেছ না । দু’িদন পর তার ক া ােসর কালচারাল া াম ।তার গােনর িলির রিড িক কেনা যেনা সুরটা স তু লেতই পারেছ না!! “
তার
ক া ােসর গায়ক িহেসেব খ াত একজন!! তার গােনর জনি য়তা অেনক… ধুমা তার গান শানার জন ক া ােসর ক াি ন দুপুর বলাটা ভীড় থােক । অেনক
মেয়র ভােলালাগার প বা বাতাও পেয়েছ স ।৩য় বেষ পড়ুয়া এই সুদশন ছেল র ভাবতই এক সু রী িমকা থাকা উিচত!! িক
… স অন দুিনয়ার
মানুষ!!
এক মেয়র মেধ ভােলালাগার জন িক চায়, িক খাঁেজ তা
র ব ু েদর মেধ িবশাল সমােলাচনার িবষয় এবং
র জন রহস ও বেট!!”
রা া স

ূণ জনমানব ন , কাথাও কউ নই । বারা ার ি েল পােয়র ওপর পা তু েল চয়াের আধেশায়া অব ায় বনসেনর শষ টানটা িদেয় িনল…
“মম ি চে ি নিত ন
 েৃ ত  ক  য নােচ
তা ত
 াথত
 াত
 াথত
 া তা  থ
তাির স
 ে িক ম
 দ
 ােজ
ৃ ে সদা ব
তা তা থ তা তা থ তা তা থ”

হঠাৎ,  কাথা হ েত  যেনা সুেরলা ক
 ভেস এেলা… 
ম মুে র ম
 ত গােনর ক

মেয় র প
 ােয়র ছ
 নছন শ
 ে রস
 ােথ ক

 যেনা অ
 পুব ত
 ােল জ
 িড়েয় আ
 েছ!!

 নেত ল
 াগেলা… বেু কর এক  কাণায় ি চলেত ব
 াথা উ
 ঠেত লাগেলা 

’র!!

গান  থেম  গেলা এবং স
চাখ খুেল মেয় েক খুজেত লাগেলা !! তার খাঁেজর সমাি ঘটেলা সামেনর বাসার বারা ায় !! অপলক চােখ তািকেয় থাকেলা
 ে সে
…ি
সু র মেয় যেনা তার দুই বা খুেল বষােক বরণ কের িনে !! নীল কাপেড় তােক স ূণ নীলপরী লাগেছ। তার চহারায় এক অপ প ি তার সােথ
অ ু ত শাি র ছায়া লেগ আেছ!! ধীের ধীের বৃি র রশ কেম আসেত লাগেলা এবং মেয় ও চেল গেলা।
ধু সখােনই দাঁিড়েয় রইেলা আেরক বার মেয় র
দশেনর আশায় …
ক া ােস বেস
িগটাের আওয়াজ করেছ, িক ক না এখেনা মেয় র দখেল!! আনমেন গীটােরর টু ংটাং শে র সােথ তাল িমিলেয়
র ঠােট এক িচলেত
হািস…… “নাহহহ!! এভােব থাকা যায় না”- ভােব
“িকছু করা দরকার” এই ভেব বাসার উে েশ রওনা হয়
!! ক া ােসর বাইের ির ার জন অেপ া
করেত করেত এক ির ায় চাখ আটেক যায়
’র……… “আেরহ!!!” খুিশেত িচৎকার িদেয় চু প হেয় যায়
!! আেশপােশর লাকজন তাকায় থাকায় ল া পায়
স!! হঠাৎ আিব ার কের মেয়টা হতভ হেয় তার িদেক তািকেয় িছেলা, পর েণ মুচিক হািস িদেয় ক া ােসর ভতর েবশ কের স…
ইত ত কের এিদক
ওিদক তািকেয় মেয়টার িপছু নয়!! িপছু নয়ার পর স বুঝেত পাের মেয়টা তােদর ক া ােসর ১ম বেষর নতু ন ছা ী।
খুিশেত পাগল হেয় নাচেত থােক
ক া ােসর কিরডের, সবাই অবাক হেয়
ক দেখ!! বাদ যায় না মেয় ও… মুচিক হেস ান কের ক া াস থেক ।
সই িদন থেক মেয় র লুিকেয় িপছু নয়া, দূর থেক লুিকেয় দখা যেনা িতিদেনর জ রী কাজ হেয় গেছ
র জন !! তােক একিদন না দখেল অি র হেয়
যাওয়া, তােক ক না কের খুিশ হেয় যাওয়া, খাতায় কাগেজ ধু িহিজিবিজ আঁকা ইত ািদ রাগ যেনা তােক পেয় বেসেছ!! নাম না জানায় ভােলাবাসার মানুষ র নাম
দয় “নীলপরী” …
ব ু েদরও চাখ এড়ায় না িবষয়টা!! িবিভ বুি দয়
েক িকভােব মেয় র নাম যাগাড় করা যায়, িকভােব মেনর কথা বলা যায়… অেনক িকছু … ব ু মহেল
খুিশর বন া বইেছ, সবার একটায় কথা “যাক এতিদেন ছেলটার িবরি কর জীবেন ফু ল ফু টেলা” ……!!সবাই যেনা রহস ময়ী নারী েক দখার জন উৎসািহত!!
িক
এখন চু প!! স মেয় েক িনেয় িকছু বলেত রাজী নয়। সময় হেলই সবাইেক পিরিচত করাবার িত িত দয় ।
’র ভােলাবাসায় হয়েতা কােনা ঘাটিত িছেলা না যার কারেণ স মেয় র সােথ পিরিচত হওয়ার এক সু র সুেযাগ পায়!! বষাকােলর অেঝার ধারার বৃি যেনা
র সােথই রেয়েছ। সিদন ক া ােসর উে েশ রওনা দয়ার সময় বৃি র কবেল পেড়
… ভাগ বশত এক ির া পেয় যায় স… ক তখনই নীলপরীেক
ছাতা হােত দাঁিড়েয় থাকেত দেখ
। হয়েতা ির ার অেপ ায়!!
- “আপিন চাইেল আিম আ
 পনােক ভ
 ািস প
 য ি লফট ি দেত পাির” – ত
 ার সামেন ি র া দ
 াঁড় কিরেয় ব
 লল 
।
-“ ী!! আমােক ব
 লেছন?”  মেয় অ
 বাক হেয় িজে স ক
 রেলা,  চহারায় ভ
 েয়র ছাপ ।
-“ ী, ত
 েব য
 িদ আপনার আপি ন
 া থােক” ।
মেয় ই ত ত ক
 ের ব
 লেলা “ধন বাদ, ি ক … “
-“ি জ, এখন আর ির া পােবন না। আমরা একই ভািস েত পিড় । আর আিম খুবই খুিশ হেবা যিদ আপিন আমার কথার মান রােখন”
-“আফা উইঠ া যান, িভ া যাইতািস… তাড়াতািড় যাইেত হইেবা… এখন আর েনা ির া পাইেবন না” – ির াওয়ালা িবর হেয় বেল উঠেলা!!
নীলপরী  কােনা কথা না ব
 েল উেঠ ব
 সেলা!!  র ম
 েন অস ব খ
 ুিশর  জায়ার…  স ক
 থা আলাদা  স  কাশ ক
 রেছ ন
 া । অ
 েন ন চু প কের থাকার পর……
-আিম

… থাড ইয়ার।আপিন?

- জয়ীতা…… ফা

ইয়ার” ভীত কে

িনেজর পিরচয় িদেলা নীলপরী।

-ভয় পাে ন কেনা? আপিন ি জ কমফরেটবল হেয় বসুন।
একটা ইত ত হািস িদেলা জয়ীতা!! গ েব পৗঁেছ তাড়া ড়া কের নেম িকছু না বেল চেল গেলা জয়ীতা । এেহন ব বহাের হতভ আর রেগ গেলা
কাশ করেলা না!! চু পচাপ িনজ ােসর উে েশ রওনা হেলা ।

!! িক িকছু

পেরর িদন…
ব ু েদর সােথ আ ায় বেস িছেলা
… িক মেন মেন জয়ীতার ব বহােরর কথা ভাবিছেলা!! হঠাৎ এক ধা ায় স ক নার জগত থেক বিড়েয় এেলা!! িসয়াম
অবাক হেয় তার িদেক তািকেয় আেছ… “িক ব াপার দা ?? মেয়টা কত ণ ধের তােক ডাকেছ!! পা া িদি স না কেনা?”
-“ মেয় !! কান মেয়??” অবাক হেয় িসয়াম ক িজে স কের সামেন তাকায়
…… জয়ীতা জড়সড় হেয় দাঁিড়েয় আেছ। তড়াক কের লািফেয় উঠেলা
!!
- তু িম??

রী এসাইনেম টা িমস হ েয়  যেতা ।আমার  বয়াদিব মাফ
-“আপনােক গ
 তকাল ধ
 ন বাদ  দয়া হ য়িন…” মাথা িনচু ক
 ের ব
 লেলা জ
 য়ীতা “আপিন ন
 াথ
 াকেল ক
 ালেকর জ

করেবন ।”
হেস ফলেলা ।
র হািস দেখ জয়ীতা অবাক হেয় তাকােলা তার িদেক। িক িকছু বলেলা না!! আবারও মাথা িনচু কের ফলেলা…
িদেক িকছু ণ তািকেয় রইেলা, “ মেয়টা এত লাজুক !!”
ভাবেলা ।

হািস থািমেয় জয়ীতার

-এক শেত মাফ করেবা!!
জয়ীতা িজ াসু দৃি েত চাইেলা

র িদেক।

-আমার সামেন ি জ সহজ হেয় কথা বেলা, আিম তামােক খেয় ফলেবা না!! আিম জািন নতু ন ক া
তামার ইিমিডেয়ট িসিনয়র না। তাই আমার সামেন তা সহজ হেতই পােরা!! নািক??

ােস আসার পর ইিমিডেয়ট িসিনয়ররা মজা নয় িক আিম

জয়ীতা িকছু ণ অবাক দৃি েত চেয় থাকেলা
’র িদেক। িকছু ণ পর মুচিক হািস িদেয় মাথা নেড় সায় িদেলা
েক!! চােখ একরকম শাি যেনা মন থেক বড়
বাঝা নেম গেছ!!
র মেনর অেনক বড় পাথর নেম গেলা, স জয়ীতার যাওয়ার পর বড় এক দীঘ াস িনেয় িনেলা। খুিশেত সবার অলে লাফ িদেয় িনেলা!!
এবার আর মুচিক হািস নয়, বড় রকেমর হািস তার মুেখ!! চাখ এড়ােলা না িসয়ােমর… বুঝেত বািক নই তার অপিরিচতা মেয় ই ব ু র রহস ময়ী নারী!!
-“িক র?? কািহনী িক এ া?? তেল তেল এতদূর ব ু !!” িসয়ােমর খাঁচা, গীটার হােত ব ু েক।
-চু প… ঢং করস ব াটা?? আিম আ া?? অই মেয়টাই তার স,
-“জয়ীতা।

সার!!”

না জানার ভান কের বলেলা “িক কািহনী?? “

ক িক না??”

লাজুক মুেখ মাথা নীচু কের বলেলা।

- “ওওওওওওও!! এই ব াপার তাই না!! নাম
থেক কািহনী বল!! িন”

কানাও জেন গিল আর আমরা িকছু ই জািন না। বাহ !! এই িছেলা তার মেন… এই তার ব ু !! যাই হাক থম

থম থেক সব বলেলা!! িসয়ামও সব নেলা… শষ করার পর িসয়ামেক জয়ীতার ব াপাের কাওেক িকছু বলেত মানা করেলা। কারণ স চায় না ব াপারটা
জয়ীতার কােন যাক। স িনেজ আে ধীের সব কথা বলেত চায় তারপর সবাইেক জানােত চায়!! িসয়ামও িত িত দয় য স কাওেক বলেব না!!
সিদেনর পর হেত জয়ীতা আর
অেনক ভােলা ব ু হেয় গেলা!!
গীটােরর সুের জয়ীতার ক েক পূণতা দয়!! জয়ীতা গান গাইেত ভােলাবােস । আর
……
জয়ীতার স এবং জয়ীতােক!! ছু র িদেন িবিভ জায়গায় ঘুরাঘুির, ফােন ঘ ার পর ঘ া আলা্প, বাসা পাশাপািশ হওয়ায় একসােথ ক া াস যাওয়া, বারা া ও
ছাঁদ থেক হাই হেলা দয়া ইত ািদ সব িকছু িমেল
র পুেরা পৃিথবী যেনা জয়ীতাময়। দখেত দখেত এক বছর পুণ!! জয়ীতা এর মেধ অেনক িকেয় গেছ…
বুেঝ উঠেত পাের না মেয়টা িদন িদন কাে কেনা!! িজ াস করেল স এিড়েয় যায় নাহেল কেনা হেস উিড়েয় দয়।
একরােত… জয়ীতার ছিব দখেত দখেত আনমেন হাসিছেলা

। পােশ িসয়াম সব দখিছেলা ।

-তু ই িক তােক িকছু বলিব না? ১বছর তা হেয় গেলা!!
যেনা

নেছই না… হািসমুেখ ছিবর িদেক তািকেয় আেছ স!! হঠাৎ ছিব েলা িছিনেয় নয়া হেলা!! কথা না শানায় িসয়াম কাজটা কেরেছ!!

-“আেরহহহ… িক ব াপার??” অবাক কে

।

-“িক বললাম তা কােন যায় না??” গজগজ কের উঠেলা িসয়াম। “পাগেলর মত তার ছিব দখস, তােক ছাড়া ক া াস যাস না, তােক ছাড়া কাথাও ঘুরেত যাস না,
তােক িনেয় চি শ ঘ া ভািবস… এমেন ১বছর পার করিল… তােক িক আর বলিব না? নািক দবদাস হওয়ার ািনং আেছ? কানটা?”
-জািন না র!! কেনা যেনা ভয় লােগ… স যিদ আর কথা না বেল!! আিম িকভােব সহ করেবা? িতিদন ভািব বলেবা বলেবা!! ইশারা আকার ইি েত বাঝােনার
চ াও কির… স বােঝ না!! আিমও জার দই না… স পােশ আেছ এর বিশ আর িকছু ভাবেত মন চায় না।
দীঘ াস ছােড় িসয়াম “আকার ইি েত না বেল ডাইের বল!! মেয়টাও তােক পছ কের, হাবভােব বাঝা যায়। তু ই যা ভাবেতিসস তার উ াও তা হেত পাের।
রাজীও তা হেত পাের। চ া করেত সমস া িক? যিদ “না” বেল তাহেল পের তার ব ু হেয় থািকস।“
দাটানায় পেড়
। অেনক ভেব স িস া নয় য স বেল দেব তার মেনর কথা!! তেব মুেখ নয়, হােতর লখা িদেয়!! পেরর িদন
কাপা হােত জয়ীতােক
এক কাগজ আর সু র গালাপ উপহার িদেয় বেল “ তামার জবােবর অেপ ায় থাকেবা… অেনক সাহস কের মেনর কথা বলিছ, যিদ পছ না হয় তবু গালাপ েক
য কের রেখ িদও!! ি জ”। হতভ জয়ীতােক কাগজ ধিরেয় িদেয় চেল আেস
। মেনর সংশয়, ভয়, আর ে র য নায় স রাত তার িনঘুম কােট। সুেযর
অেপ ায় রাত কা েয় দয় একগাদা িসগােরেটর সােথ।
অেপ ার অবসান ঘটেলা… সুয অবেশেষ দখা িদেলা!! “ হ পরম ক ণাময় সৃি কতা, আজ আমার জীবেনর
িদন হেত পাের, হেত পাের কে র িদনও… দু’
অব ায়ই িনেজেক সামলােনার শি িদও” – াথনা কের
!! সবার আেগ ক া ােস িগেয় পৗঁছােনার জন সকাল সকাল বর হয়, যাওয়ার আেগ একনজর দেখ
যায় জয়ীতার বাসাটা!! দীঘ াস িদেয় রওনা হয় স। অেপ ার হর
হয়। এক এক কের মানুষ আসেত থােক িক জয়ীতার দখা পাওয়া যায় না ।
অেপ া
করেত থােক… এভােব কেট যায় ১স াহ। জয়ীতার দখা নই।
চ দুি ায় িদন িদন িকেয় যাে । চািরিদেক খাঁজ িনেয়ও লাভ হয় িন। বাসা তালাব ,
ব ু বা বী কও িকছু ই জােন না।
কেট যায় ৩মাস।
তার নীলপরীেক এখেনা ভােল িন। িতিদন রা ায় রা ায় তােক খাঁেজ। যখােনই যায় না কেনা তার চাখ ধু একজনেকই খাঁেজ।
“জ়য়ীতা”।
যেনা জ া লাশ হেয় আেছ। ধীের ধীের ভে পরেছ
। কাঁদেত চায় স। িক খাদা ছেলেদর কাঁদার শি
কেনা যেনা কম িদেয়েছ। তারা চ
কে ও না কঁ েদ থাকেত পাের।
ও ব ািত ম নয় ।
তখনও বশ বৃি র রশ দখা যাে ।
বারা ায় বেস ন দৃি েত তািকেয় আেছ আকােশর িদেক। এই বৃি র সােথ তার অেনক পুরেনা স
আেছ।
পছেন িফের তাকায়, ছাটেবান দাঁিড়েয় আেছ।
ৃিত েলার ভীেড় হািরেয় িছেলা। এক ধা ায় তার ক না ভে যায়।

ক, অেনক

ৃিত জিড়েয়

-ভাইয়া, তার জন পােসল এেসেছ। এই ন দখ….
অবাক হেয় পােসলটা হােত নয়। বাইেরর দেশর কানা।
আেরা অবাক হয়। খুেল দেখ জয়ীতােক দয়া তার সবরকম উপহার এবং সােথ তার দয়া
গালাপ ও িছেলা।
স েলা হতভ হেয় হাতড়ােত থােক। তার যেনা িব াস হি েলা না য জয়ীতা িতন মাস পর তার জন িকছু পা েয়েছ, তাও তারই দয়া

সকল উপহার। হঠাৎ তার চাখ পেড় এক সাদা খােম।
পাগেলর মত সই খাম তু েল নয়… ভতের িচ টা পড়েত
কের। অবেশেষ
র বাঁধ
ভাে ।জয়ীতার নাম ধের িচৎকার কের কঁ েদ ওেঠ।তার িচৎকাের পােশর ম হেত ছাটেবান, মা আর ব ু িসয়াম ছু েট আেস… হতভ হেয় যায়
েক কাঁদেত
দেখ। িসয়াম িচ টা তু েল জাের পড়েত
কের…

“ ,
তামার িচ র উ র দরীেত দয়ায় আমােক মা কের িদও।আিম চ া কেরিছ তাড়াতািড় যেনা তামােক উ রটা িদেত পাির িক …
, আিম এখন এই পৃিথবীেত কেয়কিদেনর মহমান মা । যিদন তু িম এই িচ পড়েব সিদন হয়ত আিম অেনক দূের চেল যােবা। তামােক আিম সিদন আমার
িবেদশ যাওয়ার খবর িদেত চাইিছলাম, িক তার আেগই তু িম সই িচ আমােক ধিরেয় িদেল। আমার কথা শানার জন অেপ াও করেল না। সিদন অেনক ণ
ক া ােস খুেঁ জিছলাম তামায়, তারপর ফান করার চ াও কেরিছ অেনকবার। িতবারই িকছু না িকছু সমস া হেয়েছ।
আিম আমার িচিকৎসার জন বাইেরর দেশ এেসিছ। সই দেশর হাসপাতােল েয় িচ টা িলখিছ। তামােক অেনক কথা বলার আেছ, িক আমার শরীর বশ দুবল।
তাই অ িকছু কথা কে িলখিছ।
আমার বশীিদন সময় নই। ছাটেবলা থেকই আিম এক রােগর সােথ লড়াই কের বড় হেয়িছ। আমার মা বাবা অেনক করেছ আমােক বাঁচােনার জন । তােদর জন
আিমও লড়াই কের বাঁচেত চেয়িছলাম যিদও জানতাম লাভ নই। িক যিদন তামার সােথ পিরিচত হলাম সিদন থেক আমার বাঁচার লড়াইটা যেনা যুে পিরণত
হেলা। আিম বাঁচেত চেয়িছলাম, াণপণ চ া কেরিছ বাঁচার িক যুে হের যাি । আজ আিম িচ টা লখিছ কারণ আিম িনি ত আজ না হয় কাল আিম এই পৃিথবী
ছেড় চেল যােবা।
, আিম তামােক অেনক ভােলাবািস। আিম জািন যখন তু িম এই িচ টা পড়েব তখন আিম তামার কাছ থেক অেনক দূের কাথাও চেল যােবা, না ফরার দেশ।
িক িনেজর মেনর কথা না বলেল আিম হয়েতা মেরও শাি পােবা না!! তাই আজ িনেজর সব লুিকেয় রাখা কথা বেল যাি । আিম জানতাম তু িম আমায় ভােলাবােসা।
আিম দখতাম তু িম আমার জন অেপ া করেত, আমােক দূর থেক দখেত, আমােক লুিকেয় লুিকেয় দখেত। সবই জানতাম। িক তামার অনুভূিত ব করেত
িদতাম না। আমার ভয় িছেলা হয়েতা তু িম ভে পড়েব।
ভােলাবাসা সবার জীবেন আেস না। যােদর আেস তারা সহেজ পায় না। আমরা অেনক ভাগ বান য আমরা এেক অপরেক ভােলাবািস। আিম সবসময় তামােক
ভােলাবাসেবা এবং তামার সব দায়া াথনা সৃি কতার কােছ পৗঁেছ িদেবা।িনেজর পিরবােরর ঢাল হেয় থেকা।যিদ আবার কখেনা ভােলাবাসার ছায়া পাও, িনেজর
মন উজাড় কের সই ভােলাবাসা বরণ কের িনও। হয়ত সই ভােলাবাসায় আমােক তু িম খুেঁ জ পােব । মেন রখ, আিম সব সময় তামার মেধ থাকেবা।
ও হ াঁ তামার দয়া উপহার েলা পা েয় িদলাম। ভেবানা!! তামােক িদেয় িদইিন।আমার িব াস, আমার এই ি য় উপহার েলার তু িম ছাড়া কও ভােলা য করেত
পারেব না। এই গালাপ আমার আর তামার ব েনর তীক।য কের রেখ িদও। অেনক ভােলাবািস তামায়
, অেনক… অেনক বশী।
তামার জয়ীতা”

বাক
হেয়
র িদেক তািকেয় থােক িসয়াম। আজ
ক ভােলাবােস………

র ক আর খুিশর িদন।

র ভােলাবাসার জয় হেয়েছ। জয়ীতা

েক ভােলাবােস ।

র নীলপরী

