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sমেনর আজ নাচেত iেচ্ছ হেচ্ছ। হাফ iয়ারিল ekাম আজ i েশষ হেলা। uফ... িক eকটা 
ঝােমলাi না েগেলা ei েদড়টা সpাহ। টানা eগার টা পরীkা। মাঝখােন শুkবার eকটা গয্াপ 
পাoয়া যায়। eকটা পরীkা িদেয় eকটু বসার o sেযাগ েনi... েকন েয sাররা বুেঝন না, তােদর 
o eকটা জীবন আেছ... 
আiিডয়াল sুল e kাস নাiেন পেড় sমন। সােয়n িনেয়েছ। িফিজk, েকিমিsT, হায়ার ময্াথ আর 
কিmuটার। বােয়ালিজ েনয়িন বেল বnুরা aেনক সময় aেনক কথা শুিনেয় েদয়। েশানাক। গােয় 
মােখ না sমন। বােয়ালিজ পড়েত ভাল লােগ না oর। aেনক aেনক মুখs করেত হেব, ছিব আকেত 
হেব... আবার বয্াং o নািক কাটেত হয় di eকটা... িক মুশিকল...তার েচেয় কিmuটার aেনক ভাল। 
an সাবেজk gেলার মত মাnাতার আমল eর লয্াব না eটার। েবশ সাজােনা gছােনা snর eিস 
করা লয্াব। িভ আi িপ ভাব আেছ eকটা। ভাব e কাজ হয় না aবশয্। iন্টােরs টাi আসল, o 
ভােব মােঝ মােঝ। 
eেতা আনেn থাকার আর eকটা েsশাল কারন আেছ aবশয্। পরীkা িদেত যাoয়ার সময় সািময়ার 
সােথ েদখা হেয়েছ। সািময়ার pিত িকিঞ্চত dবর্লতা anভব কের o। েগাপন dবর্লতা, কাoেকi িকছু 
বেলিন। আiিডয়ােলi পেড়, sার eর বাসায় েদখা oর সােথ। sার aবশয্ েছেল েমেয় আলাদা 
পরান। তাo eক বয্াচ েথেক আর eক বয্াচ e হাlা েদখা সাkাত eর sেযাগ কের েনoয়া যায়। 
েক জােন o েকমন পরীkা িদেলা। মেন মেন িচnা কের sমন। 
 
বুক েশলফ eর িদেক eিগেয় যায় o। eকটা বi পড়া যাক। েকানটা পড়েবা... গড ফাদার ? না 
eখন কািহনী পড়েত ভােলা লাগেব না...iন্টারেpটার aব ময্ালািদস... hম.... িকnt েসিদন i েতা 
পড়লাম। aবেশেষ েশেষর কিবতা েবর কের িনেলা o।  
িpয় eকটা aংশ েবর কের পড়া শুr করেলা। 
 
"পথ েবেধ িদল বnনহীন gিn, 
আমরা dজন চলিত হাoয়ার পnী, 
রিঙ্গন িনেমষ ধুলার dলাল, 
পরােন ছড়ায় আিবর gলাল, 
uড়না uড়ায় বষর্ার েমেঘ িদগঙ্গনার নৃতয্, 
হঠাৎ -আেলার ঝলকািন েলেগ ঝলমল কের িচt .. " 
 
... kিনক eর জn হািরেয় যায় sমন। িনেজেক aিমত aিমত মেন হেত থােক... আর সািময়া েযন 
লাবn...িচnায় বাধা পরেলা েবান eর ডাক e।  



 
"ভাiয়া, েতার েফান"... 
"কডর্েলস টা িনেয় আয় না িpজ… " 
 
"hােলা..." 
"িকের েকমন পরীkা িদিল..." 
"o রিন... িদলাম eক রকম। িতনটা aবেজিkভ আnাজ e েমেরিছ, diটা েলেগেছ, আর eকটা 
লােগিন।" 
"সাবাশ েবটা। েতার েদিখ জিটল aবsা" 
"আচ্ছা, হায়ার ময্াথ শুr করেবন কেব েথেক sার বল েতা..." 
"মাt পরীkা িদিল, eখন i আবার sার.. ?" 
"না মােন......" 
"আর মােন মােন করেত হেব না বাপধন, আিম eখন anরকম গn পািচ্ছ" 
"মাiর খািব বেল িদলাম"  
"িদস। িকnt মার িদেল িক আিম েয গnটা পািচ্ছ েসটা চেল যােব ?" 
 
 
di 
 
"েলিডস eN েজেন্টলময্ান, eেটনশন িpজ। ui আর ফ্লাiং জাs eবাভ েব aব েবঙ্গল..." 
eয়ারেহােsস eর িমিs কেন্ঠ তndা ভাব টা েকেট েগল sমন eর। 
 
oমা বাংলােদশ eেস েগেছ ? aবাক হেয় ভাবেত লাগেলা eতkন িক ছাiপাশ ঘটনা মাথায় ঘুরিছল। 
eসব কথা eখন মেন করেছ েকন েস।  
িনেচ তািকেয় েদখার েচ া করেলা। দীঘর্ িতন বছর পর আবার িনেজর েদশ। েকমন েযন eকটা চাপা 
কাnা anভব করেলা বুেকর িভতর। বাবা মা েবােনর সােথ eতিদন শুধু েফান e কথা হেয়েছ। আজ 
eতিদন পর েদখেত পােব তােদর। 
 
বnুেদর িক aবsা ? খুব eকটা েযাগােযাগ েনi কােরা সােথ eখন আর। কেলজ েশষ কের েক 
েকাথায় িগেয়েছ েক জােন। রিন ,পলাশ, sজন oরা েতা নািক বুেয়ট e ভিতর্ হেয়েছ। 
সািময়া সmবত আiিবe েত পড়েছ, েক জািন বেলিছল oেক eকবার । sমন বরাবর i eকটু  
iন্Tভাটর্ টাiপ। কাuেক িকছু িজেjস কের িন oর কথা।  
 
েদেশ থাকেত সািময়ার pিত dবর্লতা কািটেয় পড়াশুনায় মেনােযাগ িদেয়েছ। eiচ eস িস পরীkা 
িদেয় িনতাn ভাগয্kেমi েযন েsটস e eডিমশন টা হেয় েগল। ফুল sলারিশপ। আন্ডারgাজুেয়ট 
েলেভল e iueসe েত ফেরন sুেডন্টেদর sলারিশপ েক sমন ভাগয্ ছাড়া আর িকছু বলেত পাের 
না।  
 



sমন eর মেন হল, জীবন eর eকটা grtপূণর্ সমেয় েয িচnা টা েজার কের মািট চাপা িদেয়েছ, ei 
kিনক aবসর e েসi িচnা টা eখন নতুন কের ডালপালা সহ িবsৃত হoয়ার aবকাশ খঁুজেছ। 
আবার িবরk হল েস। তাড়ােনার েচ া করেলা মাথা েথেক।  
 
 
িতন 
 
সািময়া কথা বলেছ তার বাnবী িমিথলা আর ঋিতর সােথ। আiিডয়াল eর sুেডন্টেদর eকটা েমগা 
িরiuিনয়ন হেব িশগিগর। সািময়া েক eকটা গান গাiেত হেব। িকnt েকান গান গাiেব েসটা বুঝেত 
পারেছ না। 
 
ঋিতঃ সািময়া তুi ময়ুরকন্ঠী রাত eর o নীল e গা। 
িমিথলাঃ ধয্াত, eiটা না। 
সািময়াঃ গান টা aবশয্ snর, িকnt িরiuিনয়ন eর েতা েডট িদেয় িদেছ, pাকিটস করব কেব। 
ঋিতঃ তাiেল কিবতা পরার pহর... 
িমিথলাঃ হা, সািময়া eখন বেস বেস কিবতাi পরেব...িহ িহ িহ 
সািময়াঃ মােন !! 
িমিথলাঃ েকন "o" েদশ e আসেছ না ? 
সািময়াঃ "o" ? ei "o" টা আবার েক ? েতার বয়ে ন্ড বুিঝ ? তাiেল আিম কিবতা পড়ব েকন। 
পড়িব ত তুi। 
িমিথলাঃ েনা ময্াডাম। আমার বয়ে ন্ড ঢাকােতi থােক। 
ঋিতঃ oহ আিম েতা ভুেলi েগিছলাম। আজেক েতা রিনi বলেলা। 
সািময়াঃ িক বলেলা ? 
ঋিতঃ বলেলা, েতার নাম িদেয় যার নাম, যার কথা বলেল েতার ফসর্া মুখ লাল হেয় যায়, েসi sুল 
েথেক তুi যার সােথ ডুেব ডুেব জল খািচ্ছস... 
সািময়াঃ িমথুয্ক। রিন eসব বলেতi পাের না। রিনর eত সাহস েনi। আিম ডুেব ডুেব জল খাi 
মােন ?... আর আমার নােম নাম আসেব েকােtেক ? 
িমিথলাঃ আহা, আমােদর ময্াডাম েক বানান কের বলেত হেব, তা না হেল েতনার কণর্kহের eটা 
েপৗছেব না। 
ঋিতঃ s-ম-ন 
সািময়াঃ sমন েদশ e আসেছ নািক , oহ । 
িমিথলাঃ oহ...ময্াডাম েতা আবার eসেবর িকছুi জােনন না...তুi তার েচেয় বরং গান গা... আমার 
sেp েদখা রাজপুt eল, সাত সমুd আর েতর নদী পার হল, ময়ুরকন্ঠী িভিরেয় িদেয় eথায়, েদখেত 
eল েমাের.  ...  
ঋিতঃ িহ...িহ...িহিহ 
 
 



eবং তারপর 
 
পাঠক পািঠকারা িন i বাকী ঘটনা টা িঠক িকভােব হল, জানেত আgহী। 
আসেল আিমo জানেত আgহী।  
আর িরiuিনয়ন eর িদন িক হেব, েসটা জানার জn আমােদর েসিদেনর েশষ পযর্n aেপkা করেত 
হেব। সািময়া েকান গান টা গাiেব েসটাo নািক বলা যােব না।  তেব sমন সmবত eবােরর sেযাগ 
টা কােজ লাগােব। 


