
চেক আউটের জন্য সুজয় নন্টে নরটসপশটন্ চ োন্ কটর। নরটসপশটন্র চ োকনে জোন্োয় মুম্বোই-
পুটন্ এক্সটপসওটয়টে বৃনিটে যোন্জটে চবেঁটে আটে গোনি। চস এও বট  চয সুজয় আজটকর 
রোেেো চগস্ট হোউটস কোনেটয় নিট ই বুনিমোটন্র কোজ হটব। এমনন্টেই চস নিটন্র পুটরো ভোিো 
চপ কটর নিটয়টে। নকন্তু অনভজ্ঞেো চহোটে  েোিোর নসিোন্ত নন্টয় চ ট ।                               
     প্রথমবোর রোে নেন্টেয় মুম্বোই-পুটন্ এক্সটপ্রসওটয়টে গোনি েো োয় অনভজ্ঞেো। নিরনির 
বৃনিটে খুব খোরোপ  োটগ ন্ো। রোস্তোয় যোন্বোহটন্র সংখযো নবটশষ কম ন্য়। এক্সটপ্রসওটয়র রোটের 
চয েনব অনভজ্ঞেো কল্পন্োয় এেঁটকনে  েোর চেটয় বোস্তটবর েনব অটন্ক আ োিো। যোন্বোহটন্র সংখযো 
আরও চবনশ হটে থোটক খোন্ডো োর কোটে। সুজয় বট , “চহোটেট র চ োকনে নিকই বট টে মটন্ 
হটে। আমরো চবোে হয় এবোর আেটক যোব।”  
     সনেযই আেটক চগ  অনভজ্ঞেোর  ো  রটের নিও খোন্ডো ো এনক্সটের কোটে। একেো অটয়  
েযোংকোর উটে যোওয়োটে রীনেমে যোন্জে তেনর হটয়টে। পুন শ িু’নিটকর যোন্বোহন্ ে োে  বন্ধ 
কটর চরটখটে। গোনি ঘুনরটয় চিওয়ো হটে পুটরোটন্ো হোইওটয়র নিটক। অটন্ক গোনি ওনিটক ঘুটর 
যোওয়োয় ওনিটকও নভি। েোেোিো ওল্ড ন্যোশোন্ো  হোইওটয় অনভজ্ঞেোর অটেন্ো। অবশয চেন্ো হট ও 
অসম্ভব নভটি রোস্তো-ঘোটের নিশো পোওয়োও মুশনক  হে। হয়ে প্রটয়োজন্ও চন্ই চেন্োর। সোমটন্র 
গোনির চপেটন্ চসেঁটে নগটয় চপেটন্র গোনি েট ।  
     কটয়ক নকট োনমেোর ে োর পর সোমটন্ আর একেো অযোকনসটেন্ট ঘটে যোয় একেো অ টেোর 
সটে একেো চমোেরবোইটকর। স্পীে ন্ো থোকোয় নবটশষ ক্ষনে হয়নন্ কোরও। অনভজ্ঞেো েোিোেোনি 
চকোন্ওভোটব েোর নিও চবর কটর চন্য় চেেঁেোনমনের মটেয চথটক। আরও চবশ নকেুিূর যোওয়োর পর 
গোনিটঘোিোর বযবেোন্ বোটি। হোেঁ  েোটি অনভজ্ঞেো। চভোর ে’েো ন্োগোি অনভজ্ঞেোর নিও পোন্টভট র 
কোটে পো োটম্বোন টে এক্সটপ্রসওটয় চন্য়।    
     এেক্ষণ সুজয় চকোন্ও কথো বট নন্। এক্সটপ্রসওটয়টে ওিোর পর ব  , “বোনির কোগজপত্র 
চেোমোটক নিটয় নিটে েোই।”       
     “মুম্বোইটে চকোথোয় েুনম ফ্ল্যোে নন্টয়ে?” 
    “বযোন্ড্রোই।” সুজয় বট , “বোনির কোগজগুট ো আনম আমোর ফ্ল্যোটেই চরটখনে। এট  নিটে 
পোরেোম।” 
     “আজ ন্ো। খুব ক্লোন্ত। আজ চেোমোটক ড্রপ কটর নিটয় চবনরটয় যোব। আমোর নবজটন্টসর 
কোজ রটয়টে।”    
     সুজয় অনভজ্ঞেোটক গোইে করটে থোটক মোউন্ট চমরী নহট র নিটক। মোউন্ট চমরী চরোে বযোন্ড্রো 
ওটয়টস্ট। সুজটয়র চসোসোইনেটে চপৌঁেটে আরও আে ঘন্টো চ টগ যোয়। গোনি চথটক চন্টম সুজয় 
নজটজ্ঞস কটর কখন্ অনভজ্ঞেোটক চস চপপোরগুট ো নিটে যোটব। অনভজ্ঞেো কটয়ক চসটকন্ড চভটব 



চন্য়। সুজয় বট টে মো েোেঁর সম্পনি অনভজ্ঞেোটক নিটয়টেন্। এেো ভু  কথো। নগ ে নেে েোিো 
সম্পনির হযোন্ডওভোর সম্ভব ন্য় আর নেে চরনজটেশটন্র জন্য অনভজ্ঞেোর সই-এর প্রটয়োজন্। 
েোর মোটন্ সুজয় নন্শ্চয় চবোিোটে চেটয়টে মো উই  বোনন্টয় চগটেন্। উই  ―উই ―আমোর 
একবোর চিখো িরকোর নকভোটব নক চ খো আটে চসই উই । নকন্তু এবযোপোটর চস সুজয়টক নকেু 
নজটজ্ঞস করটে নিেো চবোে কটর। অনভজ্ঞেো হিোৎ েোর নসিোন্ত বিট  চ ট । বট , “েট ো, আনম 
আসনে।”                                         
     উটি যোয় ওরো একুশ ে ো েোওয়োটরর উনন্শ ে োয়। চসখোটন্ সুজটয়র নেন্ চবেরুটমর 
ফ্ল্যোে। উটেন্ চফ্ল্োটরর নবশো  বি হ ঘর েোইনন্ং এনরয়ো ও অন স রুটমর সটে। হ ঘর চথটকই 
চেোটখ পটি যোয় বি গ্র্যোন্োইে প্ল্যোে টমের মেু োর নকটেটন্র চস্টোটরজ কযোনবটন্টের ওপর। 
হ ঘটরর বোরোন্দো চথটক মটন্োরম সমুটের িৃশয উপটভোগ করো যোয়। সুজয় অনভজ্ঞেোটক হ ঘটর 
বসটে বট  নজটজ্ঞস কটর অনভজ্ঞেো েো বো কন  নন্টয় চেশ হটে েোয় নকন্ো। অনভজ্ঞেো জোন্োয় 
েোর চকোন্ প্রটয়োজন্ চন্ই। সুজয় চভেটর যোয় চপপোর নন্টয় আসটে আর এনিটক অনভজ্ঞেো উটি 
হট র চেঞ্চটেোর নিটয় বোরোন্দোয় নগটয় িোেঁিোয়।   
     বযোংক মযোটন্জোটরর মোইটন্ নিটয় এে নব োনসেো নকেুটেই সম্ভব ন্য়। আবোর সুজটয়র   
বোনির অথেনন্নেক কোিোটমোর বনন্য়োটির উপর িোেঁনিটয় সুজয় চয এর চেটয় আরও চবনশ  
নব োনসেোয় জীবন্ উপটভোগ করটে পোটর েো নবশ্বোস করোও অসম্ভব ন্য়। যনিও সুজটয়র 
সম্পনিটে অনভজ্ঞেোর একিমই চ োভ চন্ই েবুও সুজয় চপপোরগুট ো হ ঘটরর চেনবট  চরটখ 
পোটশ এটস িোেঁিোট  চস েোটক নজটজ্ঞস কটর, “এে েোকো চকোথোয় চপট ?”  
     “বোবোর বোনিেো নবনি কটর নিটয়নে োম।” নিেো নন্টয় একেু চথটম সুজয় অনভজ্ঞেোটক বট , 
“চভেটর চিখটে পোটরো।” অনভজ্ঞেোর এেেুকু হট ও আগ্র্হ বুটি ব োর সোহস পোয় চস। সুজয় 
ে টে শুরু কটর আর অনভজ্ঞেো হোেঁটে েোর পোটশ। সুজয় প্রথটম েোর নবশো  বোথরুম চিখোয় 
চযখোটন্ নবশো   ু বোটথ নেন্জন্ একসটে স্নোন্ করটে পোরটব। েোরপর চস এক এক কটর 
অনভজ্ঞেোটক চবেরুমগুট োটে নন্টয় যোয়। প্রটেযকেো রুম প্রটয়োজন্ীয় আসবোবপত্র নিটয় সোজোটন্ো। 
ন্ো চকোথোও চকোন্ নকেুর বোহু য আটে ন্ো চকোথোও ঘোেনে। প্রটেযকেো চবেরুটম রটয়টে চেঞ্চ 
উইটন্ডো, অযোেোেড   ু  বোথ ও চিওয়ো  জুটি ক্লটসে এবং আরও মন্ চভো োটন্ো নজনন্স যো ঘটরর 
অ ংকোটরর মটেো কোজ কটর।       
     চশটষর চবেরুটমর সটেও আটে বোরোন্দো চযখোটন্ বটস আরব সোগটরর নিটক েোনকটয় চথটক 
রোে কোনেটয় চিওয়ো যোয়। বোরোন্দোয় চরন ং েটর িোেঁিোয় অনভজ্ঞেো। সুজয় িোেঁিোয় পোটশ। পটন্টরো 
নমনন্ে চকউ চকোন্ও কথো ন্ো বট  চকটে যোয়। েোরপর সুজয় পোটশর সুইং চবটে এটস বটস, 
অনভজ্ঞেোটক নন্িঃশব্দ আমন্ত্রণ জোন্োয় পোটশ বসোর। নকন্তু অনভজ্ঞেো সুজটয়র আমন্ত্রণ চবোটি ন্ো। 



চস আর এক নমনন্ে িোেঁনিটয় চথটক ন টর চযটে েোয়। আটস্ত আটস্ত চহেঁটে েট  রুটমর চভের 
নিটয় আশপোটশ চেোখ চরটখ চরটখ। হিোৎ অনভজ্ঞেো চিটখ চেস্কেপ চেনবট র পোটশ একেো চেোে 
ওয়ো  চপনন্টং―অনভজ্ঞেোর েনব যো চস আটগ  ক্ষয কটরনন্। মটন্ পটি  সোরো ফ্ল্যোটে এক হ ঘটর 
চসো োর উপর মেোন্ে ওয়ো  চপনন্টং েোিো আর চকোন্ও চপনন্টং চিটখনন্ চস। থমটক িোেঁিোয় 
অনভজ্ঞেো। ভোটব বোনক সব চকোথোয় ? মো, বোবো, শ্রোবণ?  আর ওই মনহ োনে―চয সুজয়টক েোর 
কোটে এক পরপুরুষ বোনন্টয় নিটয়টে? পরপুরুষ! হযোেঁ, পরপুরুষই চেো! পটন্টরো বের বোটি পটন্টরো 
বের আটগর চসই কোটের মোনু্ষনে আবোর েোর ঘটর আসটে, কথোবোেেো হটে নন্য়নমে। েোটক 
অটন্ক কোটের  োটগ নকন্তু চকোন্মটেই নন্টজর কটর চন্ওয়ো যোয় ন্ো। রুনে আটস ন্ো।         
    “আমোটক ক্ষমো কটর িোও অনভজ্ঞেো।” অনভজ্ঞেো বুিটে পোটরনন্ সুজয় কখন্ ওর চপেটন্  
এটস িোেঁনিটয়টে। গ ো েটর নগটয় নন্টে চন্টম আটস সুজটয়র।  
     সটর নগটয় চবটরোটে েোয় অনভজ্ঞেো। ওটক ন রটে হটব।   
     “আমোটক ক্ষমো কটর িোও...,” নন্টজর িু’হোটে অনভজ্ঞেোর িু’হোে চেটন্ চন্য় সুজয়। চভের 
চথটক কোন্নোর েোটপ চকেঁটপ ওটি চস।  
     হোে েোনিটয় নন্টে েোয় অনভজ্ঞেো নকন্তু সুজয় চেটন্ থোটক ওটক।  
     “টযটে িোও আমোও।” 
     “ন্ো। প্ল্ীজ...”    
     “টকন্?” 
     “অন্যোয় কটরনে আনম। অন্যোয় করট ই চেো ক্ষমোর প্রশ্ন আটস। 
     “নকেু অন্যোয় কটরোনন্। খুনশটে থোটকো। এে সুন্দর ঘর চেোমোর...”  
     “মটন্র মটেো ঘর আটে, নকন্তু মটন্র মটেো মোনু্ষ চন্ই। বি একো আনম। চেোমোর চেো েবু 
চেট  আটে।” 
     চেট র কথোয় অনভজ্ঞেোর আবোর মটন্ পটি। বট , “চেোমোর ঘটর চেট র চকোন্ও  টেো 
চন্ই চয!”  
     “ন্ো চন্ই। চেোমোটক চপট  চেট  পোব। ন্োহট  ও চকোটন্োনিন্ও আমোর হটব ন্ো।”   
     অনভজ্ঞেো বট , “ভু  কথো। চেট  আমোর কোটে বি হটে এইমোত্র। চেোমোরও চেট টক  
কোটে রোখোর স্বোেীন্েো নে ! ইন্  যোক্ট চেট টক ভো মটেো মোনু্ষ করোর সোমথেযও চেোমোর নে ।  
আমোটক চসই সোমথেয তেনর কটর নন্টে হটয়টে।” চশটষর িুটেো কথো অনভজ্ঞেো সোগটরর অনথ 
জট র নিটক েোনকটয় বট । ভোব চন্ই, আটবগ চন্ই, অশ্রু চন্ই চেোটখ। এই সমুে, এই অন্ন্ত 
জ রোনশ েোটক হোবুেুবু খোইটয়টে, েুনবটয়টে আবোর মন্-প্রোণ চকটি নন্টয়  ুট -ট েঁটপ ভোনসটয় 
নিটয়টে চসই জট রই উপর।    



     সুজয় ভোটব ভু  চেো েোরই। আজ চস একো হটয় যোওয়োর জন্য আর চকউ ন্ো, চস নন্টজই 
িোয়ী। ও–ই ওর ে োর রোস্তো পনরবেেন্ কটরটে ন্েু  রোস্তোয় পো চরটখ ে টব বট । অনভজ্ঞেো 
এমন্ চমটয় ন্য় যোর কোে চথটক ভুট র মোশু  ন্ো নিটয় নন্টজর িুরবস্থো জোনহর কটর ভোট োবোসো 
আিোয় করো যোয়। অনভজ্ঞেোর ভোট োবোসো পুন্রোয় আিোয় করটে হট  সুজটয়র নন্টজর সমসযোটক 
নেট টকোিোয় েুট  চরটখ নিটে হটব। নন্টজর অন্যোয় চমটন্ অনভজ্ঞেোর বেেমোটন্র সটে নমনশটয় 
চ  টে হটব নন্টজটক। এেোিোও অনভজ্ঞেোটক েোর জীবন্ চথটক হোনরটয় যোওয়ো এটেোগুট ো বের 
ন নরটয় নিটে হটব। নকন্তু েো নক কটর সম্ভব! অনভজ্ঞেো আরব সোগটরর জট  েুটব চভটসটে। 
মটর নগটয় বোেঁেোর জন্য তেনর কটর নন্টয়টে েোর ন্েুন্ নিকোন্ো। অটন্কখোনন্ বযবেোটন্। সুজটয়র 
চেোবোই এখন্ও বোনক। অনভজ্ঞেোর ন্েুন্ নিকোন্ো চথটক চস অটন্ক িূটর।     
     অনভজ্ঞেোর হোে চেটি চিয় সুজয়। বট , “েট ো, চেোমোয় নন্টে চেটি নিটয় আনস।     

     অনভজ্ঞেো ন্ো কটর ন্ো।  


