িরয়া আার নােম অপিরিচত একটা আইিড থেক
মেসজ আসেলা…
িরয়া..> হাই
রাজ..>হােলা
িরয়া..>কমন আেছন..
রাজ..>ভােলা..আপিন …
িরয়া..>ম, ভােলা..িক কেরন..
রাজ..> েয় েয় ফবক
ু চালায়.. আপিন ..
িরয়া..>আপনার সােথ চাট কির..
রাজ..>ম,ড.
িরয়া..>িচনেত পারেছা..
রাজ..>না তা,,,ক আপিন
িরয়া..>১১/৩/২০১৫ তািরখটা মেন আেছ..
.
>.. তািরখটার কথা েন চমেক উঠলাম,, িকছ ু কথা
মেন পড়েলা..।
তখন আিম ঢাকায় িছলাম। আিম য বাসায়
থাকতাম তার পােশর বাসায় একিট মেয় থাকেতা
নাম িরতা। িরতা দখেত পরীর মেতা িছেলা থম
দখােতই তােক ভােলােবেসিছলাম,, কখেনা
বিলিন,,, মেনর মােঝ তার ছিব এেকিছলাম..।
বাসার সামেন ফেু লর গাছ িছেলা… একিদন সকােল
ওেঠ ফেু লর গােছ পািন িদিলাম হঠাৎ িরতা এেস
বলল… একটা ফলু িদেবন … আিমও না করেত পারলাম
না,,,, িরতা বিশ কথা বলেতা না সব সময় চপ
ু চাপ
থাকেতা.। … লাল টকটেক একটা গালাপ ফলু িছেড়

িদলাম িরতা িমি একটা হািস িদেয় চেল
গেলা.। িবেকলেবলা একটু ঘড়
ু েত বর হেবা তখিন
িরতা ডাক িদেলা… এই য নেছন… ম,,,বেলন
নিছ…
িরতা…>কাথায় যােবন…
আিম…>একটু ঘড়
ু েত যােবা…
িরতা …>আমােক িনেয় যােবন…
আিম…>যােবন আপিন…
িরতা…> ম..
অতপর জন িমেল ঘড়
ু েত গলাম িরতা ক ফচু কা
খাওয়ালাম,, ঘড়
ু া ঘিু ড় শষ কের িরতা ক বাসার
সামেন িদেয় বললাম বাসায় যাও..িরতা বলল
আপনার িক ফবু আইিড আেছ…ম আেছ…িকছিদেনর
ু
মেধয় িরতা আর আিম ভােলা বু হেয় গলাম..
িতিদন ফচু কা খাওয়া ঘেু ড় বড়ােন আা
দওয়া অেনক মজাই করতাম…।একিদন ভাবলাম
িরতা ক েপাজ করেবা িবকাল বলায় গাছ থেক
একটা বড় গালাপ ফলু িনেয় িরতার সামেন হািজর
হলাম বেল িদলাম মেনর কথা….. িরতা েন খবু
হাসেলা তারপর সও একিট গালাপ ফলু বর কের
আমার হােত ধিরেয় িদেয় বলল…আিম ও তামােক
অেনক ভােলােবেস ফলিছ… সই  হেলা ফেন
কথা বলা… রাত জাগা… খবু কয়ার করেতা আমায়..।
সব চেয় বিশ ভােলা লাগেতা তার পাগলােমা
েলা। িক করেতা জােনন িতিদন সকােল আমার
গাছ থেক ফলু চিু র করেতা আর িবকালেবলায় সই
ফলু আমােক িদেতা…
.
তারপর আসেলা সই তািরখ িদনটা িছেলা বধু বার
ঘমু থেক ওেঠ দিখ ১০ টা বােজ.. িরতা ক দখার
জন বাইের বর হলাম তািকেয় দিখ িরতার েম
তালা ঝুলােনা দৗেড় গলাম বাসায়..। সখােন
িকছ ু লাক ক িজাসা করেল তারা যা বলল… তা
েন িনেজর কান ক িবাস করেত পারিছলাম
না…
িরতার নািক কানসার হেয়েছ ,,,, অপােরশন করেত
অেনক দূের িনেয় গেছ..। কেনা জািন আমার

িনাস আটেক যাে চাখ থেক টপ টপ কের পািন
পড়েছ আিম তা কাঁদিছ না কেনা হে এরকম..।
সারাটা শহর তন তন কের খেু জিছ কাথাও পায়িন
আআআিম তা তােক আমার জীবেনর চেয়ও বিশ
ভােলােবেসিছলাম কেনা হেলা এরকম..। িচৎকার
িদেয় কঁেদিছ সিদন..। আআ আমার িরতা ক
কখেনা পায়িন। এসব ভাবেত ভাবেত কখন য চাখ
থেক ফেু টা জল গিড়েয় পড়েলা িনেজও বঝ
ু েত
পািরিন…।
.
িরয়া..>িক হেলা কথা বলেছন না য…।
রাজ..>চােখর কােন জেম থাকা পািন মেু ছ
বললাম… িকছ ু স ৃিত ভুলার মেতা নয়…।িক আপিন
ক…..
িরয়া…>আিম তামার িরতা…
রাজ..>কথাটা েন িনেজেক ধের রাখেত পারলাম
না…কাা মাখা মখু টা িনেয় মচু িক হািস
িদলাম… িক আিম িক ভােব িবাস করেবা
আপিন আমার িরতা….অতপর িরয়া নােম আইিড
থেক একটা িপক িদেলা ..। িপকটা দেখ মেন হেলা
আমার নতুন জীবন িফের পলাম…।চেল গলাম
িরতার বাসার সামেন তািকেয় দিখ আমার ফলু
গােছ পািন িদে…. চাখ মছু েত মছু েত িরতার
সামেন িগেয় দাঁড়ালাম ..। হঠাৎ িরতা িচৎকার
িদেয় কাা কের আমােক জিড়েয় ধরেলা আিমও
চােখর জল ধের রাখেত পারলাম না..দীঘ ৩। বছর
পড় দখা..িরয়া আার নােম অপিরিচত একটা আইিড থেক
মেসজ আসেলা…
িরয়া..> হাই
রাজ..>হােলা
িরয়া..>কমন আেছন..
রাজ..>ভােলা..আপিন …
িরয়া..>ম, ভােলা..িক কেরন..
রাজ..> েয় েয় ফবক
ু চালায়.. আপিন ..
িরয়া..>আপনার সােথ চাট কির..
রাজ..>ম,ড.
িরয়া..>িচনেত পারেছা..

রাজ..>না তা,,,ক আপিন…
িরয়া..>১১/৩/২০১৫ তািরখটা মেন আেছ..
.
>.. তািরখটার কথা েন চমেক উঠলাম,, িকছ ু কথা
মেন পড়েলা..।
তখন আিম ঢাকায় িছলাম। আিম য বাসায়
থাকতাম তার পােশর বাসায় একিট মেয় থাকেতা
নাম িরতা। িরতা দখেত পরীর মেতা িছেলা থম
দখােতই তােক ভােলােবেসিছলাম,, কখেনা
বিলিন,,, মেনর মােঝ তার ছিব এেকিছলাম..।
বাসার সামেন ফেু লর গাছ িছেলা… একিদন সকােল
ওেঠ ফেু লর গােছ পািন িদিলাম হঠাৎ িরতা এেস
বলল… একটা ফলু িদেবন … আিমও না করেত পারলাম
না,,,, িরতা বিশ কথা বলেতা না সব সময় চপ
ু চাপ
থাকেতা.। … লাল টকটেক একটা গালাপ ফলু িছেড়
িদলাম িরতা িমি একটা হািস িদেয় চেল
গেলা.। িবেকলেবলা একটু ঘড়
ু েত বর হেবা তখিন
িরতা ডাক িদেলা… এই য নেছন… ম,,,বেলন
নিছ…
িরতা…>কাথায় যােবন…
আিম…>একটু ঘড়
ু েত যােবা…
িরতা …>আমােক িনেয় যােবন…
আিম…>যােবন আপিন…
িরতা…> ম..
অতপর জন িমেল ঘড়
ু েত গলাম িরতা ক ফচু কা
খাওয়ালাম,, ঘড়
ু া ঘিু ড় শষ কের িরতা ক বাসার
সামেন িদেয় বললাম বাসায় যাও..িরতা বলল
আপনার িক ফবু আইিড আেছ…ম আেছ…িকছিদেনর
ু
মেধয় িরতা আর আিম ভােলা বু হেয় গলাম..
িতিদন ফচু কা খাওয়া ঘেু ড় বড়ােন আা
দওয়া অেনক মজাই করতাম…।একিদন ভাবলাম
িরতা ক েপাজ করেবা িবকাল বলায় গাছ থেক
একটা বড় গালাপ ফলু িনেয় িরতার সামেন হািজর
হলাম বেল িদলাম মেনর কথা….. িরতা েন খবু
হাসেলা তারপর সও একিট গালাপ ফলু বর কের
আমার হােত ধিরেয় িদেয় বলল…আিম ও তামােক
অেনক ভােলােবেস ফলিছ… সই  হেলা ফেন

কথা বলা… রাত জাগা… খবু কয়ার করেতা আমায়..।
সব চেয় বিশ ভােলা লাগেতা তার পাগলােমা
েলা। িক করেতা জােনন িতিদন সকােল আমার
গাছ থেক ফলু চিু র করেতা আর িবকালেবলায় সই
ফলু আমােক িদেতা…
.
তারপর আসেলা সই তািরখ িদনটা িছেলা বধু বার
ঘমু থেক ওেঠ দিখ ১০ টা বােজ.. িরতা ক দখার
জন বাইের বর হলাম তািকেয় দিখ িরতার েম
তালা ঝুলােনা দৗেড় গলাম বাসায়..। সখােন
িকছ ু লাক ক িজাসা করেল তারা যা বলল… তা
েন িনেজর কান ক িবাস করেত পারিছলাম
না…
িরতার নািক কানসার হেয়েছ ,,,, অপােরশন করেত
অেনক দূের িনেয় গেছ..। কেনা জািন আমার
িনাস আটেক যাে চাখ থেক টপ টপ কের পািন
পড়েছ আিম তা কাঁদিছ না কেনা হে এরকম..।
সারাটা শহর তন তন কের খেু জিছ কাথাও পায়িন
আআআিম তা তােক আমার জীবেনর চেয়ও বিশ
ভােলােবেসিছলাম কেনা হেলা এরকম..। িচৎকার
িদেয় কঁেদিছ সিদন..। আআ আমার িরতা ক
কখেনা পায়িন। এসব ভাবেত ভাবেত কখন য চাখ
থেক ফেু টা জল গিড়েয় পড়েলা িনেজও বঝ
ু েত
পািরিন…।
.
িরয়া..>িক হেলা কথা বলেছন না য…।
রাজ..>চােখর কােন জেম থাকা পািন মেু ছ
বললাম… িকছ ু স ৃিত ভুলার মেতা নয়…।িক আপিন
ক…..
িরয়া…>আিম তামার িরতা…
রাজ..>কথাটা েন িনেজেক ধের রাখেত পারলাম
না…কাা মাখা মখু টা িনেয় মচু িক হািস
িদলাম… িক আিম িক ভােব িবাস করেবা
আপিন আমার িরতা….অতপর িরয়া নােম আইিড
থেক একটা িপক িদেলা ..। িপকটা দেখ মেন হেলা
আমার নতুন জীবন িফের পলাম…।চেল গলাম
িরতার বাসার সামেন তািকেয় দিখ আমার ফলু

গােছ পািন িদে…. চাখ মছু েত মছু েত িরতার
সামেন িগেয় দাঁড়ালাম ..। হঠাৎ িরতা িচৎকার
িদেয় কাা কের আমােক জিড়েয় ধরেলা আিমও
চােখর জল ধের রাখেত পারলাম না..দীঘ ৩। বছর
পড় দখা..

