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স োজো হোাঁটেন, তোহটে কটেজ, সু্কে, একেো নোেো, নোেোর 
উপটর ব্রিজ, এ ব সপব্ররটে এটকর পর এক কটেটজর 
হটেেঃ িহ্মোনন্দ ভবন, স ৌরোঙ্গ ভবন আর  বটেটে 
রোমকৃষ্ণোনন্দ ভবন। আমোর নটরন্দ্রপুটরর জীবন প্রোে 
পুটরোেোই ওই "সে জন আটেন মোঝখোটন" তোর কোটেই : 
অর্থোৎ স ৌরোঙ্গ ভবন এবং তোর একতেো, স োতেো আর 
মব্রযিখোটনর চোতোে।

আর ব্রকেু  ল্প রটেটে ঐ ডোনব্র টকর রোস্তোেোে ব্রমটে, েোর 
আ টরর নোম 'এক ব্রবব্রি পর্’!  ব্রতি  ব্রতি রোস্তোেোর এমুটখ 
একেো ব্রবব্রি যরোটে, ওমুখ অব্রি স  আপনোর  ঙ্গ স টব!
আর ঝিবৃব্রির রোটত  ব আটেো ব্রনটভ স টে েব্র ওই 
রোস্তোে পোেচোব্রর কটরন, ব্রবব্রির  টঙ্গ আটরো ব্রকেু, আটরো 
সকউ...আমোর বনু্ধ  ন্দীপ বেত, ‘ওাঁরো’ ব্রিক ব্রপেটন ব্রপেটন 
আটস্ত আটস্ত হোাঁটেন এই  ব অন্ধকোর রোটে।  ব মটেই 
মটন হে এই বুব্রঝ সপব্ররটে স টেো সকউ, হেটতো এক
ঝেকোে সপেটন তোকোটেই ব্রতব্রনও চমটক েোটবন, ব্রকন্তু 
তোকোটনোর  োহ  আজ-ও হটে ওটিব্রন,  ব্রতি!

সতো মোযিব্রমটকর েুব্রে ফুটরোে, আর উ ভ্রোন্ত স ই আব্র ম 
ব্র বট  হিোৎ একব্র ন ব টে পুাঁেব্রে ব্রনটে সপৌঁটে স েোম 
হটেটে। স খেোম স  এক  ুরন্ত জোে ো, এক-একেো ঘটর 
চোরটে ব্রবেোনো, চোরটে কটর আেমোব্রর আর অজস্র ইটরোডভ, 
এইচ-ব্র -ভোমথো,  ত্ত-পোে-সচৌযুরীরো  িো ব্রি খোটেন। সকোন 
সকোনও ঘটর সু্কটের সচোখো সচোখো সেটেরো  োব্রপটে েক্ত 
প্রটেম নোমোটে, আর কটেকেোে   ি বোব্রি সেটি আ ো 
সযটি সখোকোরো হোপু  নেটন কোাঁ টে।

 প্তোটহর সেটে বোব্রি সেটত হটে স ে-পো  চোইটত সেটত 
হত ওেোটডথন মহোরোটজর কোটে। ভোটেো নোম ব্রেখব্রে নো, 
ডোক-নোম  ুিু মহোরোজ! শুক্রবোটরর  কোে সর্টক স ৌরোঙ্গ 
ভবটনর েটের ঘটর েোইন সেট  সেত বোব্রি ব্রকংবো সকোব্রচং-
এর জনি মন-সকমন করটত র্োকো সেটেট র। উপেুক্ত
কোরণ স খোটে হোটত পোওেো েোটব হেু  রটের একেুকটরো 
ব্রচরকুে। এই একখন্ড কো টজর আেোে সেটেট র 
ব্রক্রটেব্রেব্রভব্রের েো  ব নমুনো স খো সেত আর ব্রকেুটত তোর 
কোেোকোব্রে-ও ব্রকেু হত ব্রকনো বেো মুেব্রকে! এই সেমন এক 
বনু্ধ পটনটরোই আ টের আট র  প্তোটহ মহোরোটজর ঘটর 
ব্র টে কোাঁট ো-কোাঁট ো মুখ কটর বেে পরটেোক ত  ো ু 
স্বোযীনতো  ংগ্রোমী ব্রেটেন, পোিোর ক্লোটব অনুষ্ঠোন।
স েপো  নো ব্র টে র্োকটবন ব্রক কটর আপব্রন? এব্র টক 
 প্তোহ  ুই পর স খো স টেো তোর  ো ু-ব্র  ো চটে এট টেন

এই হোল্কো হোল্কো েীতকোটের  কোটে েব্র  মব্রনথং-ওেোক 
করটত করটত চটে েোন জোমরুেতেোে আমোট র স ই 
সেোট্ট ভোিোবোব্রিেোে, এক ম সকোটনর ঘরেোর স ওেোটে 
অল্প-অল্প খ টত র্োকো পটেস্তোরোর পোে সর্টক, েোহরুখ 
খোন আর মযুবোেোর সর্টক ব্রনরোপ   ূরটে স খটত পোটবন
একেো ঢোউ  বোাঁযোটনো েব্রব। আটস্ত আটস্ত ডিোম্প যটর 
ঝোপ ো হটে েোটে ব্র ন-সক-ব্র ন! 

েব্রবেো মোব্রে সর্টক স খটে মোর্োমুনু্ড ব্রক ুি সবোঝো েোে নো, 
একেো েোট   ো ো জোমো  ো ো পিোটের ইউব্রনফমথ পরো 
গুটের সেোকজন, আক্ষব্ররকভোটবই েোটক বটে 'স িে’
সখোকোর কোন্ড'। অতুিৎ োহী  েথকট র জনি তেোে একেো 
ব্রেেও স ওেো, 'সে সেখোটন  োাঁব্রিটে'। স ইেো নো স খটে 
সবোঝো মুেব্রকে সে েোাঁরো  োাঁটের পে ো খরচো কটর এই 
ব্রবেোে ব্রজব্রনেেো েোব্রঙ্গটে সরটখটেন, তোাঁট র সপোেোপোনও 
ওই ব্রভটিরই অংে। সকোর্োও একেো ব্রপেটনর ব্র টক
েুব্রকটে আটে, চে কটর যরো মুেব্রকে।

 ব্রতি বেটত নটরন্দ্রপুর ব্রনটে আমোর  েো ওই েব্রবেোর 
মতনই, ঝোপ ো, অন্ধকোর, আটস্ত আটস্ত নোমগুটেো মুটে 
েোটে। তোও, হিোৎ একেো সরোববোটরর ব্রবটকটে পুটরোটনো 
েব্রব সর্টক যুটেো ঝোিটত কোর নো ভোে েোট  বেুন?

আজটকর এই সেখোেো অটনকেো  ঞ্জে মঞ্জটরকোটরর 
কটমেোব্ররর মতন, যরুন েচীন একেো  োরুণ ইব্রনং  সখটে 
েখন আউে হটে স ে তখন আর ব্রতন উইটকটে  টতর 
রোন করটত হটব। ব্রকন্তু বোব্রক ব্রতনটে অকমথোর সঢাঁব্রক 
উইটকে ব্রমটে  োমোনি  টতরেো রোনও তুেটত পোরে নো, 
অমব্রন মিোটচর পটর  ুিে-েোই পটর এট  মঞ্জটরকোর বটে 
ব টেন, ' েচীন আটরকেু চোব্রেটে সখেটেই পোরত’।
মটন মটন চোর অক্ষর বটে ব্রেব্রভেো অফ নো কটর ব্র টে ব্রক 
ওটেে কটরব্রেটেন স ব্র ন? গ্রীক ট্রোটজব্রডর মতন েোে 
ব্র টন মিোন-অব- ি-মিোচেো সতো েচীন-ই পোটবন আর পটরর 
ব্র ন সহডেোইটন সবটরোটব, India snatched defeat from

the jaws of victory. তোহটে  বুর করুন, সমওেো নো 
ফেুক,  বোর ভব্রবেিৎবোণী অব্রবব্রেি ফেটব!

নটরন্দ্রপুটর েোাঁরো প যূব্রে ব্রবব্রেটে স টেন, তোাঁট র কোটে 
আর সভতটরর বণথনো স ওেো বোহুেি! আর, েোাঁরো স মুটখো 
হনব্রন এজীবটন, তোট র কোটে এ ব কর্ো বটে সেে করো 
েোটব নো। তবু সচিো করটত স োে সনই - সমইন স ে ব্র টে 
ঢুটক ডোইটন-বোটোঁ-আর ব্র টয ব্রতনব্র টকই েোওেো েোে। েব্র 

সজিোব্রতস্ক  ত্ত
২০০৩ উচ্চমোযিব্রমক 

আমোর নটরন্দ্রপুর
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নোব্রতটক সহোটেটে স খটত!

 ুিু মহোরোটজর আর েোই গুণ র্োকুক, ভেোনক সৃ্মব্রতেব্রক্ত 
ব্রেটেো নো এইটে একেো রটক্ষ। আমোর পোটের রুটমর বনু্ধ 
এই বিোপোর বুঝটত সপটর এক হপ্তোে ব্র টে কোাঁচুমোচু মুখ 
কটর বেটেো ‘একমোে  ো োর ব্রবটে’, ব্রিক তোর পটরর 
হপ্তোে অম্লোন-ব টন ব্র টে  োবী করটেো, ‘ িোর কোকু হটেব্রে’ 
বেোই বোহুেি তোর বৃহৎ পব্ররবোটরর অগুব্রন্ত আত্মীটের স ই 
 ু-বেটর জন্ম-মৃতুি-ব্রবটে সে কতবোর হটেটে তোর ব্রহট ব 
সকউ রোটখব্রন!

জীবন মোটন তখন "চোব্ররব্র টক সমোর এব্রক কোরো োর সঘোর" 
আর  কোে-ব্রবটকে   নব্রব োরী একব্রে কটর ঢং। স েো 
শুটন প্রব্রত  ুপুটর মোইটক্রোটস্কোব্রপক ব্র েভোর কোপথ মোেভোজো 
আর অিহর ডোে সখটত আর যুব্রত-ফুব্রত  োমটে প্রব্রত 
 ন্ধিোে "খন্ডণ ভব" করটত সেোে। ব্রবটকটে পোওেো সেত 
যুটেো ব্রবসু্কে; মোটঝ োটঝ মুব্রি- ঘু নী। স  আবোর সে-স  
ঘু নী নে, কপোে খোরোপ র্োকটে তোটত শুযুই মোটন্ডন 
মেরডোে, আর খুটে স টে স  এক ভূমযি ো র! আমোট র 
এক ব্র ব্রনের একবোর ঘু নীর  টঙ্গ একেো সপোিো ব্রবব্রি 
সপটে  ুঃখ কটর বটেব্রেে, "আেো ো কটর ব্র টে  ুটেোই 
সখতোম, এক োটর্ সকন ব্র টেন  ো ো?“

 ব সর্টক ভে েো ত কটেটজর রোেভোরী ব্রপ্রব্রিপোে 
 তি োর র্োপ্পটির, ওটরব্বো  স  ব্রক সজোর ভদ্রটেোটকর
হোটত! আমোট র  মে ব্রনেম ব্রেে সপ্রেোটরর  মে স ব্রর 
কটর সপৌঁেটে হে সরকডথবুটক উটি েোটব বো  োটজথন কে 
হটব, সতো একব্র ন স ব্রর হটে স টখ সেই নো উটটোব্র টক 
ব্রফটরব্রে, স ব্রখ সহোটেটের ব্র ক সর্টক  ে ে কটর এব্র টে 
আ টেন  তি ো। আমোর ব্রির ব্রবশ্বো  স ইব্র ন ডোন োটে 
ওই ব্রবরোব্রে ব্র ক্কোর চিেো সখটে সে মোর্োেো ব্রকব্রিৎ সেফে 
ব্রেটবরোে হটে স ব্রেে, আজও পুটরোপুব্রর  োটরব্রন।

 তি োর স টকন্ড-ইন-কমিোন্ড ব্রেটেন  বো মহোরোজ।
ভদ্রটেোটকর সপোেোব্রক ডোকনোম তরুণ ব্রকন্তু ভোে নোম 
পুরোতনোনোন্দ! েোটক বটে সেোেোে পিোরোডক্স! তো 
নটরন্দ্রপুটরর  ল্প হটব,  বো আ টবন নো, এ সেন ইব্রন্ডেো 
ব্রেম বিোে করটত নোমটে আর েচীন বেটেন আজ  ো-েো 
মিোজমিোজ করটে! বো পুটজোবোব্রেথকী আনন্দটমেো সবরুটেো, 
ব্রকন্তু েীটেথনু্দ মোইটেোব্র   আর ব্রমটেোব্র ট র তফোৎ ব্রনটে 
রচনো সফাঁট  ব টেন। আমোট র এক ব্র ব্রনের গুরুচন্ডোব্রের 
েট  ব্রেটখব্রেটেন, স্বোমী ব্রবটবকোনটন্দর পটর  বটর্টক 
ব্রবখিোত  ব্রি ী  বো, খুব একেো অতুিব্রক্ত নে স েো !

 বোর নোম সকন  বো তো সকউ জোটননো, ওনোর বটে ও সে 
ব্রক কটর ওই এক জোে োে ব্র টে আেটক স টে, তো-ও নো, 
ওই ইেোর আইেিোন্ড বো বোরমুডো ট্রিোেোঙ্গটের মত।
অটনটক বটে, ভ বোটন র 'ভ' আর 'ন' সকটে  বোর

আব্রবভথোব, তটব এর  তিো তি েোচোই করো আমোর  োহট র 
বোইটর। তটব হিোাঁ, ব্রতব্রন সফোক ব্রেটজটন্ডর মোর্োে বোব্রি, তোাঁর 
 ব  ল্প করটত স টে এ সেখো আর সেে হটব নো, তটব  ু-
এক ব্রপ  নো বেটে অবেিই সবম্মপোপ হটব! েব্র ও  বকেো
 ল্পই এব্র ক-ওব্র ক সর্টক হোওেোে সভট  আ ো বো কুব্রিটে 
পোওেো, ব্রনটজর সচোটখ স খো নে !

নটরন্দ্রপুটর একেু ঝিবো েো হটেই  ব আটেো ব্রনটভ ব্র টে 
এটক্কটর ব্রনঝুমপুরী হটে সেত। আর সেই নো আটেো ব্রনভত 
সহোটেটের বিোেকব্রন সর্টক েটে েটে সপোেোপোন সকোরোট  
ব্রচল্লোটতো, ' বো আটেো স ,  বো আটেো স '। স  এক 
অব্রতপ্রোকৃত  ৃেি ! এক ব্র ব্রনেটরর কোটে  ল্প শুটনব্রে, 
একবোর নোব্রক মোব্রকথন মুেুটকর এক ব্র টনমো হটে আটেো 
ব্রনটভ েোওেোে পুটরোটনো অটভিট  ভুে কটর ব্রচটল্ল সফটেন 
' বো আটেো স ' বটে। অমব্রন ব্রপেন সর্টক স্পি বোংেো 
 েোে সভট  আট , 'আব্রম নোইব্রে েু-র বিোচ, আপব্রন?’

১৯৯৪  োটে  ুব্রস্মতো স ন প্রর্ম বোেোব্রে মব্রহেো ব্রহট টব 
ব্রম  ইউব্রনভো থ সখতোব সজটতন। স ই ব্রনটে ের্োরীব্রত 
নটরন্দ্রপুটরর রক্ষণেীে  মোটজও সকৌতূহটের ঝি বটে 
েোে। সখতোব সজতোর পটরর ব্র ন কটেটজ সেখোটন ব্রবব্রভি 
খবটরর কো জ রোখো র্োকত, স খোটন অনিব্র টনর সর্টক 
ব্রভিেো একেু সবব্রেই ব্রেে।  ব্বোই ব্রবশ্ব ুন্দরীর েব্রবেো 
অটনক্ষন  মে যটর স খোর সচিো করব্রেে আর  োটর্  োটর্ 
জটম উটিব্রেে  োরুন আড্ডো। হহচচ েো হিোৎ একেু সবব্রে
হওেোটত  বো ত োরব্রক করটত আট ন। েখন ব্রজটে  
কটরন এত হল্লোর কোরণ ব্রক, তখন জনতো ওনোটক বটে
" আপব্রন জোটনন নো,  ুব্রস্মতো স ন ব্রম  ইউব্রনভো থ 
ব্রজটতটে? " উত্তটর  বো বটেন "এ আর এমন ব্রক! সতোরো 
মন ব্র টে পিোশুটনো কর, সতোরোও একব্র ন হটত পোরব্রব ..." 

আর একবোর এক জোপোনী ব্রভব্রজের নটরন্দ্রপুটর এট টেন, 
তোাঁটক েোটি আপিোেণ কটর খোওেোটত ব্রনটে স টেন  তি ো 
আর  বো, এেোট েো খোওেোর পর  ই এটেো। জোপোনী
অব্রতব্রর্ েোটত এই  ুবণথ  ুটেো  হোতোেোিো নো কটরন তোই 
 বো মহোরোজ  ই ব্রনটে েোরপরনোই পীিোপীব্রি শুরু
করটেন। তোটত অব্রতব্রর্ খোব্রনক উৎ োহ সবোয কটর ব্রজটে  
কটরই সফেটেন ব্রজব্রনেব্রে ব্রক?  বো মুখ উজ্জ্বে কটর 
বেটেন, This is spoiled milk, বটেই সবোযহে অব্রতব্রর্র 
মুটখর ব্র টক সচটে সখেোে হটেো সহব্রব্ব েব্রিটেটেন, তোই 
তব্রিঘব্রি ব্রনটজটক  োমটে বেটেন, 'নো সর বোবো এেো 
Intentionally spoiled milk ..'

 বো ক্লো  ইটেটভন েুটেেটভ অ থোব্রনক সকব্রমব্রি পিোটতন! 
একবোর ক্লোট  এটরোমোব্রেক কম্পোউন্ড ব্রনটে ব্রক ব 
পরীক্ষোব্রনরীক্ষো কটর স খোটেন :  ুব্রে  ো োমোেো রটের তরে 
ব্রমব্রেটে সেই নো উজ্জ্বে েোেবটণথর একব্রে তরে হতরী 
করটেন, ক্লোট  হোততোব্রের ঝি বটে স ে।  ুিুটেটের  ে



‹#›3

অবোক হটে আব োর করে " তরুণ ো, এ সতো মিোব্রজক ! 
এ আপব্রনই পোটরন...আটরকবোর স খোন ব্রিজ..."  বেটে 
ব্রবশ্বো  করো কব্রিন, একেু েজ্জো েজ্জো ভোব ও মুটখ 
ব্রবজেীর হোব্র  ব্রনটে  বো স ই এক পরীক্ষো একবোর নে, 
 ু’বোর নে...ব্রতন-ব্রতন বোর কটর স খোটেন ! আর 
হোততোব্রের সচোটে পোটের ক্লো রুটমর ব্রেক্ষকরোও উাঁব্রকঝুাঁব্রক 
ব্র টত েো টেন!

(েতই মেকরো কব্রর, এ বিোপোটর আমোর  ব্রতিই একেো 
 টবথর জোে ো আটে,  বো মহোরোজ  ব্রি ী হওেোর আট  সে 
সু্কটে তরুণকোব্রন্ত স  হটে  ে- েেো বের কোব্রেটেটেন, 
আব্রমও স ই বরোন র ব্রমেটনর বোই-সপ্রোডোক্ট !)

আমোট র  মে ইটেটভন-েুটেল্ভ ব্রেে কটেটজ, আর ক্লো  
ব্রনটতন হটরক রকটমর মজোর সেোক, আর তোট র 
ডোকনোমগুটেোও  োরুণ, HKC হটে স টেন ব্রহরণিকব্রেপু, 
আর BKS, বকো ুর! আর ব্রকেু ব্রেটেন বহুমুখী প্রব্রতভো। 
সকব্রমব্রি ক্লোট  প্রর্ম ব্র নই এট  সবব্রঞ্জন ব্ররং স ব্রখটে ব্রেব্রন 
আমোট র সচোখগুটেো কপোটে তুটে ব্র টেন, একব্র ন 
েোইটিরীটত ব্র টে স ব্রখ স ই  টন্তোে মোজী- োর সেখো 
একেো আস্ত কব্রবতোর বই আটে! 

বোংেো পিোটতন  ুইজনোে, স োব্রবন্দ- িোর আর প্রণব- িোর, 
অঙ্ক করোটতন ব্রবজে সবরো, ব্রপ এ  এম আর ননী- ো, 
 োরুণ সেোকজন  ব, সেটের জটনর উপর  ব্রতি বেটত
 ে নম্বটরর নোমকরটণর  োর্থকতো ব্রেটখ সফেো েোে 
চোইটেই। 

ব্রবজেবোবু অ ম্ভব ভোটেোমোনুে, আমরো ভুে করটে উব্রন-ই 
েজ্জো সপটে সেটতন, আর ব্রপএ এম এটকবোটর েোটক বটে 
tour de force, েক্ত েক্ত অঙ্ক ওনোটক স খটে চুপচোপ 
ব্রনটজরোই QED ব্রেটখ বট  র্োকত। আর ব্রেটেন সকব্রমব্রির 
ব্র কপোে মহোপব্রন্ডত ড: আটরো িভোরম  োহো, েোাঁর নোটমর 
পোটে DSc. স টখ প্রর্ম জোনটত পোব্রর সে ডক্টটরটের 
পটরও আটরো একেো ব্রডব্রগ্র আটে েোর নোম ডক্টর অফ 
 োইি (DSc.) 

মটন পটি ইংটরজী  িোর  তীপ্র ো  মোইব্রতর কর্ো!
একবোর  ুপুটর ওনোর ইংটরব্রজ ক্লোট  ব্রনব্রিটন্ত েোে সবটি 
বট  ঢুেব্রে; হিোৎ তুটে বেটেন মিোনুএভর বোনোন কর ত’! 
আব্রম সতো ইব্র টক বোংেো ব্রমব্রডেোম, েোটক বটে এটক্কবোটর 
েিোটজট োবটর অবিো !! 

পোে সর্টক সেোট্ট ব্রচরকুটে সকোটনো সকোটনোব্র ন চটে আ ত 
েক্ত বোনোনগুটেো, কখটনো পরীক্ষোর হটে অর িোব্রনক 
সকব্রমব্রির ফরমুেো। একবোর অঙ্ক পরীক্ষোে বনু্ধটক একেো 
স োেো ইব্রেটগ্রেোন  োব্রেে ব্রনটে সেোকোেোম। স  সবব্ররটে
বেটেো, “ ব-ই বুঝেুম, খোব্রে ওই পোটে চোউব্রমটনর মতন

ব্রক একেো এটকাঁ স ব্রে  োরো পোতো জুটি ওইেো বুব্রঝব্রন, 
বোব্রকেো  োাঁব্রি-কমো শুদু্ধ েুটক ব্র টেব্রে ...

সকোটনো-সকোটনোব্র ন পিোশুটনো মুেতুব্রব র্োকটতো, স 
ব্রবটকেগুটেো বটিো মোেোমে হটতো, এক একব্র ন অব্রন বো 
স ৌমির  োটর্ বট  কব্রবতো পিটত পিটত ভোবতোম সপ্রম 
সবোযহে েঙ্খ সঘোটের কব্রবতো, হেটতো ব্রবিবও তোই! এক
একব্র ন  ন্দীপ এট  বেটতো চে রোজপুটরর কোব্রেবোব্রি 
ব্রনটে েোটবো,  টন্ধি েেোে আরব্রত হটব। একেো এইেুকুব্রন 
সেটে ঢোক বোজোে আর তোর আওেোজ এক মোইে  ূর
সর্টক স্পি সেোনো েোে!

সপ্রম বুঝব, ব্রবিব বুঝব আর কোউটক সবোঝোব নো এ সতো 
হে নো, তোই ব্র টক-ব্র  ন্তটর সফোন করটত ইটে হত। 
স ৌরোঙ্গ ভবটনর পোটে ব্রেটেো রবীন োর স োকোন। একেো 
সেোটেো সফোটনর বুর্ আর নোইেটনর  ব্রি সর্টক ঝুেটতো 
হজটমোেো,  োফথ এটক্সে, পোটেথ ব্রজ। হোত খরচো সপতোম 
 প্তোটহ ব্রতব্ররে েোকো, েোতোেোত আর এেো-স েো। আর 
এ টরোে নো সখটে, স ে েপটক  ব্রিেোে ব্র টনমো নো স টখ 
স ইেুকু জব্রমটে সফোন করতোম বোন্ধবীটক। রবীন ো 
বুঝটতন, জোব্রন! মোটঝ মোটঝ একব্র ন সবব্ররটে স খতোম 
প্রোণপটণ  ম্ভীর মুখ কটর বট  আটেন!

এই ভোেমোনুে রবীন োর স োকোটন একব্র ন আব্রম ের্োরীব্রত 
বোন্ধবীটক সফোন করব্রেেোম এবং তোর ব টে তোর জোাঁ টরে 
মোতৃট বী সফোন যরোে েুক কটর সকটে ব্র ই। েখন
রবীন োটক পে ো ব্র টে সবব্ররটে আ ব্রে হিোৎ স ব্রখ বুটর্র 
মটযিই সফোনেো তোরস্বটর বোজটে। তো রবীন োই ব্র টে 
যরটেন এবং তোরপর েোনো  ু’ব্রমব্রনে সফোটনর ওব্র ক সর্টক 
নরম রম সেোনোর পর  ন্তপথটন ব্ররব্র ভোরব্রে নোব্রমটে সরটখ 
আমোর ব্র টক ব্রফটর খুব সবচোরো মুখ কটর বেটেন "উব্রন 
মটন হে আমোটক নে সতোমোটক খুাঁজব্রেটেন!”

একেো  োরুণ বনু্ধ ব্রেে, শুভ্রকোব্রন্ত। অটনক অটনকব্র ন 
পটরও তোর ব্রচব্রি আ ত আমোর ব্রিকোনোে। স  ব্রেখত
 রমকোটে সকমন  োটমো র নট র জে শুব্রকটে স টে সহাঁটে 
সহাঁটে সপব্ররটে েোওেো েোে। আর আব্রমও ব্রেখতোম তোটক, 
সঘোর বেথোে আমোর আমোট র স োেো পোিোই সকমন  োটমো র 
হটে েোে! আর বোবো সকমন  কোটে উটি বোব্রির  রজোর 
 োমটন ইাঁে সপটত স ন েোটত ইসু্কটের জুটতোেো নো ব্রভটজ 
েোে  ব্রেেো সপটরোটত ব্র টে।

আমোট র ইে উইং-এর এক ম শুরুর ঘরেোে র্োকটতো
অব্ররব্রজৎ আর স বোঞ্জন, মোটঝ মোটঝ ব টতো আড্ডো আর 
অন্তোক্ষরী। বোব্রনটে-েোব্রনটে ভুজুং-ভোজুং ব্র টে  োন ব্রমব্রেটে 
 োরুণ হটতো বিোপোরেো। স ই একবোর সতো আব্রম, রব্রবরঞ্জন 
আর  ু ীপ্ত একেো  োন-কুইজ প্রোে ব্রজটতই স ব্রেেোম, 
েোে রোউটন্ড ব্রজটে  করে বোংেোট টের একেো আযুব্রনক
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 োন  োও (নোঃ, আমোর স োনোর বোংেো  োইটে হটব নো)! 
তখন সকোর্োে আেুব বোচু্চ, সকোর্োে এে আর ব্রব আর
সজম , আমরো সতো হতোে হটে পো  কটর ব্র েোম। ওমো, 
পোটের ব্রেম েজ্জোটঘিোর মোর্ো সখটে শুরু কটর ব্র ে 
আজগুব্রব একেো  োন:
' োতব্র ন এক হপ্তো, বোটরোব্র টন মো , 
ব্রতনমো  পর এ জোটমটত, ব্রেচোর ব্র ে…’। 

তুমুে আপব্রত্ত  টেও জোজট র স ইব্র ন মোনটত হটেব্রেটেো, 
সকোটনো ব্রজব্রনটের Existence disprove করো ভেোনক কব্রিন, 
স  ব্রনরোকোর ঈশ্বরই সহোন বো বোংেোট েী র িোপ। 

ভেোনক  ুিু সেটে ব্রেে জ-বোবু (আ ে নোমেো সচটপ 
স েোম, স  এখন একেো  ফে েোেথ-আটপর ব্র -ই-ও), 
স োব্রবন্দ ো বোংেো ক্লোট  এট ই তোটক সবর কটর ব্র টতন,
তোও জ-বোবু ব্রিক েোইটম ক্লোট সপৌঁটে সেত! এক-একব্র ন 
আবোর এক োেো জংেো ফুে র্োন ইাঁে ব্র টে চোপো ব্র টে 
রোখত  িোটরর সেব্রবটে, "ব্রভতর সর্টক"  ব্রর বেটব বটে! 

একব্র ন স োব্রবন্দ ো ক্লোট  বোংেো  োব্রহটতির ইব্রতহো  
পিোটেন, হিোৎ জ-বোবু  োমটনর সবি সর্টক বটে উিটেো, 
' িোর জটেটের  োটজেোন ব্র ন’! স োব্রবন্দ ো সরট  সবগুব্রন 
হটে ব্র টে বটল্লন, 'হে তুব্রম ক্লোট  র্োকটব, নে আব্রম’! জ-
বোবু  োজো শুনটেো, আটস্ত আটস্ত উটি ক্লোট র ব্র টক ব্রফটর 
বেটেো, 'সতোরো ত’ শুনব্রে,  িোর বটেটেন, হে উব্রন নে 
আব্রম র্োকব, এবোর সতোরোই বে, সতোরো ব্রক চো ?'

আটরো কত্ত-কত্ত মজোর  ল্প, রোত কোত হটে েোটব ব্রেখটত 
ব্রেখটত, এই এতব্র ন পটর ব্রেখটত বট  স  ব সভটব
সভটব ব্রনটজই একটচোে সহট  ব্রনেোম আর মনেোও সবে 
ফুরফুটর হটে স ে। 

মটন হে সেন েীটতর েুব্রে পটিটে, স ই এক-ব্রবব্রি পর্েোে 
হোাঁেব্রে পুটরোটনো বনু্ধট র  োটর্, হোটত একেো বিোে আর 
কিোব্রম্ব  বে, আর কব্র ন পটরই সেে পরীক্ষো, তোরপর 
জটেে, সক সকোর্োে ব্রেেটক েোটব সকউ জোটন নো! ব্রকন্তু 
আজ তোটত ব্রকেুই েোে-আট  নো, আজটক জব্রমটে সখেো 
হটব, আর তোরপর  টন্ধিটবেোে মহোমোেোতেোর স োকোনেোে 
সেেোর কটর এ টরোে, বো  ব্রিেো সমোটির রোাঁট ভুটত ব্র টে 
তিকো-রুব্রে।

একজন- ুজন তবু পোটে সর্টক েোটব! 
বি ক্লোন্ত হটে বিোেকব্রনটত ব্র টে একেো ব্র  োটরে যরোটেই 
জোব্রন অব্ররব্রজটতর একেো সফোন আ টব একু্ষব্রন, বো ইনবটক্স 
অব্রনর একেো   ি হোটত সেখো কব্রবতোর েব্রব এট বেটব, 
'আমোর ব্রচব্রিেো কটব আ টব, হোবু?’

আব্রমও এ ব ভোবটত ভোবটত, স ই সৃ্মব্রতগুটেোর  োটর্ 
আড্ডো মোরটত মোরটত ব্রফটর েোই স ই েীটতর 
 ুপুরগুটেোে। পো েব্রিটে বব্র  একেো পুটরোন পুকুটরর পোটি 
আর এই রংেো ো সরোদু্দরেোে আমোর ব্রক সেন একেো হটে 
েোে!


