একটা ছেল যখন একটা মেয়েক নক দয়, থম ই একিদন মেয়িট িকছ ু না বলেলও কেয়কিদন যেতই মেয়িট ছেলিটর
সােথ খারাপ ববহার  কের দেব, অপমান করেব, রাগ দখােব অথবা ছেলটার কােনা কথার আর কােনা উর দেব না।
একটা ভ ছেল কােনাভােবই ঐ অপমান সহ করেত পারেব না। স রােগ ঐ মেয়েক আর জীবেনও নক দেব না। িক
একটা বাউলা ছেল বলেব, মেয়রা থম থম এমনই কের, কয়িদন গেল িঠক হেয় যােব। স িনয়িমত নক কেরই যােব।
িতিদন নানান রকেমর অিভনয় কের কথা বলেব। নানান ভােব ভােলাবাসার কথা বলেব। আর সই অিভনয়েলা মেয়িটর
কােছ দাণ লাগেব। মেন মেন বলেব এমন একিট ছেলই তা চেয়িছলাম জীবেন। টাকা পয়সা যাগতা িদেয় িক হেব যিদ
আমােক ভােলাই না বােস। এরকম ভােলাবাসাই আিম চেয়িছলাম।
বু বাবেদর কােছ গব কের বলেব জািনস স অেনক কয়ািরং, আমােক ছাড়া িকছইু বেু ঝ না। সারাণ ফান দয়। ঐিদন
একটা নীল পাাবী পেড় এেসিছল। কত য ভােলা লেগিছল। আিমও একিট লাল সািড় পেড়িছলাম। আমার কােছ মেন হেয়িছল
যন জন আমরা ামী ী। জািনস আমার জন িক স
ু র একিট িগফট এেনিছল। আিমেতা দেখ অবাক হেয় িগেয়িছলাম। িঠক
যন আমার পছের িজিনসটা আমােক এেন িদেয়েছ। হাঁ ঐ আমার জীবেনর সব। অন কউ িক আমার মন িক চায় তা বঝ
ু েত
পাের। আরও জািনস ঐিদন শয়তািন কের বেলিছলাম আমার ‘কিরেমর িবিরয়ািন’ খবু িয়। িক অবাক কা সা বলা দিখ
হঠাৎ ফান িদেয়েছ। বেল, একটু িনেচ আেসা। আিম িজেস করলাম কন, স বেল আেসানা একটু, আসেলই বঝ
ু েত পারেব।
মাবাইলটা টিবেল রেখ আু-আুর েম গলাম দিখ আু বাসায় আেছ িকনা। দখলাম আু একা আু বাইের গেছ।
আুেক বললাম, আু খবু খধু া লাগেছ একটু িনেচ যাই িকছ ু খেয় আিস। আু বলল, িঠক আেছ যা, তাড়াতািড় আিসস। তার
আু বাসায় এেস তােক না দখেল খবু রাগ করেব। িঠক আেছ আু আিম এখনই চেল আসেবা। ওয়াশেম িগেয় কােনারকম
স পািেয় অিনকােক িনেয় িনেচ গলাম। দূের থেকই দিখ রিহেমর হােত একিট বাগ। আরও সামেন িগেয় আিমেতা
রীিতমেতা অবাক। দিখ পােকেটর গােয় লখা ‘কিরেমর িবিরয়ািন’। আনে মনিট যন একবাের ভের উঠল। হাঁ এমন বরই
তা আিম চেয়িছলাম। এ যন আমার ের প
ু ষ। নীল পাাবীওয়ালা। এর মেধই হঠাৎ মেন হে আিম মেন হয় পাতায়া
সমু ু সকেত আিছ রিহেমর সােথ। রিহম সাগেরর জল িছিটেয় িদে আমার গােয় আর আিমেতা আনে আহারা। যন েগ
আিছ। হঠাৎ রিহম বলল, এ িক তুিম ঐিদেক তািকেয় িক ভাবছ? আিম রিহেমর িদেক তািকেয় চাখিট একটু বাঁকা কের বললাম,
দাও দাও পােকট দাও। বাহ! বােগর মেধ ২ িট িবিরয়ািন। িজেস করলাম, িট কন? রিহম অিনকার িদেক বাঁকা দ ৃিেত
তািকেয় বলল, কন? অিনকার জন একটা। অিনকার যন খিু শেত নাই। অিনকাও মেন মেন বলেছ আমার জন আাহ যন
এমন একটা বর রােখ। িকের অিনকা িক ভাবিছস মেন মেন। পােকটা ন। আিম এবার রিহেমর িদেক তািকেয় আবার বললাম ২
টা কন? রিহম একটু িবরিসেু র বলল’ বললাম তা আিনকার জন একটা। আিমও একটু িবরসেু র বললাম, তামারটা?
রিহেমর মখু িট কমন যন একটু কােলা দখােলা। িক তার মেধই হেস িদেয় বলল, আিম একটু আেগই বাসা থেক খেয়

এেসিছ। আিম বেু ঝ িনলাম ওর পেকেট হয়েতা টাকা কম িছল। টাকা নই পেকেট তারপেরও একিট নয় িট িবিরয়ািন এেনেছ।
খবু মায়া হেলা রিহেমর জন। ভােলাবাসায় যন দয়িট ভের গল। মন চেয়িছল িবিরয়ািনর পােকটিট খেু ল িনেজর হাত িদেয়
একটু খাইেয় দই। িক বাসার িনেচ দাঁিড়েয় খাওয়ােত গেল কউ দেখ ফলেল সমসা হেব। আুেতা ওর কথা জােন না তাই
ওেক বাসায়ও আসেত বলেত পারলাম না। িনেজেক খবু অসহায় লাগেছ। জীবেন মেন হয় কােনািদন এত অসহায় লােগ িন।
যেকােনা মু েত বাবা চেল আসেত পাের তাই অিনা সেও রিহমেক িবদায় িদেয় বাসায় ঢুকেত হেলা। ফরার সময় বারবার
িপছেনর িদেক তািকেয় তািকেয় দখলাম আমার বাবিু টও যন যেত চাে না। তার চাখমখু লাল হেয় গেছ। আসেল রিহমেক
বাবু বেল ডাকার অন একিট কারণ আেছ তা পের বলেবা। বাসায় ঢুেক বারাায় িগেয় আবার বাইেরর িদেক তাকালাম দখলাম
রিহম এমনভােব হাটেছ যন ১০৫ িডী ের আা কােনা যবু ক হঁেট যাে। রিহেমর চহারা এখন আর তমন বঝ
ু া যাে
না। হঁেট হঁেট যন রাার সােথ িমিলেয় যাে। তেব মােঝ মােঝই আমােদর বাসার িদেক তাকায়। আিম আমার ডান হােত
একটু চমু ু িদেয় হাতিট রিহেমর িদেক ছেড়
ু িদলাম। হঠাৎ দখেত পলাম হােতর উপর কেয়কেফাটা জল। এরমেধই আু েম
এেস বলল, তার চােখ জল কন? আিমেতা থতমত খেয় গলাম। সােথ সােথ ওড়না িদেয় চােখর জল মেু ছ একটু হািচ িদেয়
বললাম, হািচ আসিছল আু। িক বেু কর মেধ কমন যন িচনিচন করিছল আমার ববু টু ার জন।
পাঁচ ছয় মাস পের িয়িত তার সই বাবী সাগরীকােক বলল, দা একটা কথা। িক কথা বল। তখন িয়িতর মেু খ যন মঘ
জেম আেছ। সাগরীকা অবাক দ ৃিেত িয়িতর িদেক তািকেয় রইল আর মেন মেন বলল, যই িয়িতর সােথ দখা হেল রিহেমর
কথা বেল যন হািসেত মেত উঠত আর আজ িক অসহায় তার চাখ, িক অসহায় তার মখু ।
সাগরীকা িয়িতেক িজেস করেলা, িক র তার মন খারাপ কন? তার চহারার এমন অবা কন? সাগরীকােক ধের িয়িত
কাায় ভে পড়ল। সাগরীকাও আর িনেজর কাা ধের রাখেত পারেলা না। এরপর সাগরীকা িনেজেক িনয়ণ কের িনেজর
ওড়না িদেয় িয়িতর চাখ মখু মেু ছ িদেয় বলল, িক হেয়েছ বল। িকছ ু হয়িনের সাগরীকা তেব অেনক িকছ ু হেয় গেছ, আজ আর
তার সহায়তা ছাড়া আমার মিু  নই। সাগরীকা বলল, তার সই বাবটু া কই? এই কথা যন য়িতর বেু কর মেধ তীেরর মেতা
িব হেলা। িয়িতর ঠাঁট কাঁপেতিছল। িকছ ু বলেত চায় িক আবার িফিরেয় নয়। এরপর অেনক কে মখু খল
ু ল িয়িত, তুই
বিু ঝ আজ আমােক কাঁটা ঘােয় নেু নর িছটা িদিস। এই কথা কন বলিছস? এতিদন তা আমােদর একটু সময়ও িদিত না। াশ
শষ না হেতই বাবেু ক িনেয় বর হেয় যিত। আেগেতা বাসায় িগেয়ও অেনক ফান িদিত। বলেত পারিব িতন চার মােসর মেধ
ভুেলও একবার আমােক ফান িদেয়িছিল? সাগরীকার কথায় িয়িতর বক
ু িট যন ঝাজড়া হেয় র বর হেত লাগল। িয়িত
পেটর মেধ িতন চার মােসর নিটও যন বর হেয় যেত চাে।
মেন মেন বলেছ, বর হেয় যাক পেটর মেধ থেক তাহেল সকল আপদ ম
ু হেতা। িয়িতর চােখ আবার ঝনার মেতা জল
দেখ সাগরীকা িনেজর ভুল বঝ
ু েত পের বলল, সির দা আসেল আিম বঝ
ু েত পািরিন তার মেন এত ক। আমােক মা কের
িদস। বল িক হেয়েছ তার, আমােক সব খেু ল বল।
িয়িত কাপাকাপা কে বলল, আমােক একিট ডাােরর কােছ িনেয় যািব? আমার খবু লা করেছের সাগরীকা তুই আর
আমােক লা িদছ না। এই বেল িয়িত তার সামান উঁচু হওয়া পটিটেত হাত িদেয় দখােলা। সাগরীকার আর িকছ ু বঝ
ু েত
বািক রইল না। ধু মেন মেন বলল, আহাের িয়িতর সই আদেরর বাবিু টও আজ বাবরু বাবা হেত চলেছ।
এরপর সাগরীকা িয়িতেক বলল, তার সই বাবিু টেকও ডাক একসােথ যাই ডাােরর কােছ।
িয়িত একিট দীঘাস িনেয় বলল, তুই আর বাবু ডেক আমােক তিবত কের িদছ না। বাবু এখন আর বাবু নই। আমােক
একিট বাবু িদেয় স চেল গেছ। স এখন অেনক বড় হেয় গেছ। তােক এখন বাবু ডাকেল অপমান করা হেব। এখন অন কউ
তােক বাবু ডােক না, বর বেল ডােক। আর স এত তাড়াতািড় বর না হেলও বাবু বাবু ডাকার মেতা নারীর এখন িক তার অভাব
আেছ? আর তুই? আিম এখন আর আমার বেু কর সানেক ন করেবা না। আিম এই বেু কর সানেক িনেয়ই  দখেবা।

ওেকই আিম বাবু বাবু ডেক জীবনটা পাড় কের দেবা। এটাই আমার সানা।
সাগরীকা িয়িতেক অেনক বাঝােলা তারপর িয়িত রাজী হেলা। কেয়কমাস পের িনউজ পপাের একিট হডালাইন হেলা,
“রাার উপর বােগ মাড়ােনা জীব িশ”। খবরিট মহু েত
ূ র মেধই ফসবেু ক ভাইরাল হেয় গল। সই নীল পাাবীওয়ালাও
খবরিট শয়ার কের িলখেলা, ‘িকয়ামত খবু ই সামেন চেল আসেছ’। তার এই াটাস দেখ িয়তীর বাবী হাহা িরএা িদেলা।
িক নীল পাাবীওয়ালা বাবিু ট িকছইু বঝ
ু েত পারেলা না। আর িয়িত তা তার সই িয় বাবিু টর ক িলেই আেছ। সাগরীকা
িয়িতেক নীল পাাবীওয়ালার াটাস ীনসট িদেয় দখােলা। িয়িত ীনসট দেখ চােখ একেফাটাও জলও আনেলা না। ধু
তািকেয় রইল ীনসেটর উপের গালাকার ছা একিট ছিবর (াফাইল িপকচার) উপর। এই সই নীল পাাবীপড়া ছিব যা
দেখ স বাবেু ক বর ভেব িনেয়িছল বেু কর মােঝ। িয়িতও তার াফাইেল লাল শািড় পড়া ছিবিট িদেয় আকােশর িদেক
তািকেয় রইল।
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