
অফিস থেকে ছুফি ফিকে ঘকে থেষপর্যন্ত এোেী িীেকে সন্দীপ র্াদকেে সকে থসপাকেেি 
অযাফিভাসযাফে পালি েেকে েযেয হলাম। আমাে আসকল থসকেন্ড ফেিি ফছল। অফিকস থেকল েযাে 
আমাকে ফিকে আসে সোল সাকে দেিাে। আফম ি’িাে সমে োেরুকমে োওোকেে ফিকে 
দাাঁফেকে ভােলাম, এেেছে অকিে সমে, এোে পফেেেযি দেোে, থেকমে জিয আে োউকে 
িাইো থপলাম, দু’কেেফি িেুি েনু্ধে থখাাঁজ থো েেকে পাফে র্াকদে সকে থদখা হকে পাকে, মাকে 
মাকে হযাাং আউি হকে পাকে। স্নাি থসকে সাকে দেিাকেই আফম ফিন্ডাকে ‘অিাফমো’ িাকম এেিা 
অযাোউন্ট খুকল থিললাম। থোিাইকল অিয থমকেে ছফে। এেেেকমে থিে আই ফি। থিে ‘আই 
ফি’ে মাধ্যকম সফেযোকে েনু্ধ পাওোে থেষ্টা। অযাোউন্ট খুলকেই এেফি থছকলে োছ থেকে 
থমকসজ, “কহকলা।”   
     োে থোিাইল থেে েেলাম। েফেে ২৫  
    ওোন্না(ওোন্ট িু) এেকেঞ্জ িাম্বােস অযান্ড ফমমস েযাে অযান্ড থিােয 
আিফিল উই িাইন্ড ইে আদাে থসা িাফি দযাি উই ফিসাইি িু হযাাং আউি।  
     দাাঁফে-কোাঁি খুেই সামািয। েেু থদখকে থেে। মাোভফেয েুল। ফিম থেহাো। িসযা। হাইি 
েে থোো থেল িা।   
     ভােলাম েলকে। উত্তে িাইপ েফে, “কহ। থোিাইল ফপেোকে থোমাকে ফসফেোল ফেলাে-
এে মে থদখকে লােকছ।”   
 
     আকেেফি থছকলে োছ থেকে থমকসজ, “হাই, সুফমে থোস ফহোে।” 
     োে থোিাইল থেে েেলাম, সুফমে ২৭  
                                  ইফঞ্জফিোে োই োন্স, মযাকিজকমন্ট োই পযােি। িুফি। 
     থছকলফিে োবু্ল োবু্ল থেহাো। ফজকেস েেলাম, “েুফম ফে থখকে ভালোস?”   
    “ফপজ্জা...কর্ থোি খাোে...েো পাও ছাো।     
  
      আকেেফি থছকলে থমকসজ, “হাই অিাফমো?  
     োেও থোিাইল থেে েেলাম। ফপেুস শ্রীোস্তে ২৬   
            ফদফি থেকে পুকিকে একসফছ। ফিিকিস ফিে। পাফিয অযাফিমযাল। 
এেসকে েখকিা প্ল্যাি েকে েফি েকপ েসা থর্কে পাকে। এখাকি(ফিন্ডাকে)আিন্দ, মজা েেকে 
অযাোউন্ট খুকলফছ।  
     আমাে মকি হে র্াো এমি থলকখ োো সাধ্ােণে দু’কেেফি েোে পকেই ও এি এস ো 
ওোি িাইি স্ট্যান্ড-এে ফদকে থোাঁকে। েেু উত্তে ফদই, “েকলা।” োফেল থর্ থোি সমে েো 



থর্কে পাকে। েরুে থস ওোি িাইি স্ট্যান্ড ফেন্তু আমাে সকে িা েেকে োইকলই হল। অিুপমও 
অিয দু’কেেফি থমকেে সকে ওোি িাইি স্ট্যান্ড েকেকছ ফেন্তু থস আমাে খুে োকছে েনু্ধ। উদাে 
মকিে থছকল অিুপম হযাাং আউি-এে সমে এেসকে ফিিাে অেো লাঞ্চ েেকল েখকিা আমাকে 
ফেল থপ েেকে ফদে িা। সফঞ্চকেে সকে েকলজ থেকে এেোেই হযাাং আউি েকেফছলাম, থর্ফদি 
থস আমাকে েস্তাে ফদকেফছল। েস্তাে থদকে েকলই হেে, থস-ই থপ েকেফছল। সফঞ্চকেে মকিে 
েো সফঞ্চে-ই জাকি। লাভ এোং সঞ্জে ওোি ইজ িু ওোি ফহকসকে েলে। ‘ওোি ইজ িু 
ওোি’এে অেয দু’জি অকধ্যে অকধ্যে থপ েো। ‘ওোি ইজ িু ওোি’কে আমো ‘ফি ফি এম 
এম’ও েফল। ‘ফি ফি এম এম’-এে পূণয রূপ হল ‘েু থেো মযাে থমো’। ‘লাভ’এে সকে হযাাং আউি 
েেকল এেফদি থস থপ েেে, অিযফদি আফম। অেো থস থপ েেকল আফম োকে অকধ্যে িাো 
ফদকে ফদোম। লাভ-এে আমাে োছ থেকে িাো থিওোে োো ফছল িা। েখকিা ফদকলই হল। 
‘আজ থদ, এখি থদ’ েকল োইে িা। ফেন্তু সঞ্জে িাো  খুে ফেিে। িাো োে এখিই োই ফে 
োই। থসিাও আমাে সঞ্জকেে েফে অিুোে সৃফষ্ট িা হওোে অিযেম েধ্াি োেণ। আমাকে 
থমাকিও আেৃষ্ট েেকে পাকেফি সঞ্জে।  
 
     ফিন্ডাকেে পকেে থছকলফি সাাংঘাফেে। থস ফলকখকছ, হাই অিাফমো, থেে মাই থো। আই ফেঙ্ক 
আই উইল ফে ইওে থেস্ট্ মযাে।”  
     থছকলফিে থোিাইকল থেলাম। থিস্ট্কলস ২৭   
                           লুফোং িে আ এি িবু্ল ফে(কিন্ডফেপ উইে থেফিফিি)। 
ফহোে িু ফ্লািয থসা দযাি আওোে েিকভা(েিভােকসেি) েযাি ফেোম ফমমস। থলি’স থেি িাফিয। 
আই েযাি থমে ইউ ওকেি উইে মাই উইি অযান্ড ইি দযাি থিইলস আই হযাভ ফমমস। মাই 
ফহউমাে ইজ অকিিফসভ। মাই থিস ইজ লাইে মািকি োি ফমমস আে লাইে িাইকি িাইি। 
ওোেস আে গুি। ওন্ট থেি ইিিু ইউে পযান্টস অি িাস্ট্য থিি োি ফেকসস অযান্ড লাভ।   
     মুকখ োপদাাঁফে, থোকখ থেগুফি োকেে েেমা। মাোে থর্ি থোল পাফেকে র্াওো এেকো 
থেন্নে সমাকেে―এমিই েুল। োকলা েকেে থেফঞ্জ পকে আকছ থিস্ট্কলস। থিস্ট্কলস-এে 
থোিাইকল থেে েকে োকে হাওো েকে ফদই অেযাৎ আিমযাে েফে।     
   
     েফেে আমাে থমকসকজে উত্তে থদে, “আমাে উকেেয োহকল সিল হল। থেিিা আফম 
এেিা েিয মুফভকে অফভিে েকেফছলাম। ছফেিা থসখাি থেকেই থিওো।”   
     “ফে িাম মুফভে?”      
   



      সুফমে থোস থলকখ, “েকলা, আমো ফেফভন্ন জােোে আলাদা আলাদা খাোে থিস্ট্ েেে।”  
      “পকেে মাকস।”  
      “কেি?”    
 
      েফেে োে মুফভে ফলঙ্ক পাঠাে। থদফখ থসিা। োকে থছকলফি ট্রান্সকজন্ডাকেে অফভিে েকেকছ। 
এেফি ে যাকে থমকেে সাকজ থহাঁকিকছ।   
     উত্তে ফদই, “িি িু সাউন্ড লাইে আ পােভািয, ফেন্তু ে যাকে থোমাকে থদকখ ভােলাম থোমাে 
পাগুকলা আমাে থেকে সুন্দে।”  
 
     সুফমে থোস আমাে োছ থেকে উত্তে িা থপকে থলকখ, “ফে হল?”   
     আমাে োকছ এখি িাো থিই। “এই মাকস অফিকস োকজে খুে োপ আকছ।”  
     “ওকে।” 
 
     আকেেফি থছকলে থমকসজ, “হাই অিাফমো, আমাে িাম োহুল...”  
     “আে ফেছু ফলখ িা প্ল্ীজ।”  
     “কেি েুফম ফে আমাকে থেকিা?” 
     আকে, থেিাে জিয সমে োইফছ। আকেে ‘কিস্ট্কলস’িা র্া থখলা থদখাকলা! “িা িা, থোমাে 
থোিাইলিা আকে থেে েেকে দাও।”  
     থছকলফি পাঞ্জাফে। িসযা। থদকখ মকি হল লম্বাও। পুকো িাম োহুল ফলোেে। েেস ২৬। 
মধ্যেকদকেে এেিা সযাঙ্কেুোফেকে োজ েকে। থসখাকি এেফি থোোিযাকে থস এো োকে।   
       
     সুফমে থলকখ, “েুফম েই পেকে ভালোস।” 
     “খুউে।” 
     “ফে ধ্েকিে েই থোমাে পছন্দ?” 
     “কোমাফন্টে। থোমাে?” 
     “আমাে অযােেি থস্ট্াফে।”  
 
     োহুল ফলোেেকে ফলফখ, “েুফম থোি সযাঙ্কেুোফেকে োজ েকো?”   
     “ফসঙ্ঘফে ওোইল্ড লাইি সযাঙ্কেুোফে। এখাকি েকল এস। আমাে সকে ঘুকে থদকখ থিকে।”  
     ফে থছকল থে োো! আলাপ হল ফে েকল এস েকল!  



      োহুল থলকখ, “ফেন্তাে ফেছু থিই। আমাে থোোিযাকে োেকে।” 
     েে থমকেকে এভাকে থোোিযাকে থিকে োকদে সকে থেকেছ? “পকেে মাকস।” 
  
          
     সুফমে থলকখ, “কোমাে থপি পছন্দ?”  
     “খুউে।” 
     “আমােও। আমাে থেোল েিোকে খুে ভাল লাকে।” 
     “ফেমাি িেকে এেফি ‘েযাকি’ আকছ―‘হোে এলস’। েযাকিে মাফলকেে পাাঁেিা থেোল 
েফেফদি থসখাকি েকস োকে। োছাো ফভফজিেসোও োকদে থপি ফিকে আকস। থসখাকি েকল 
থর্কে পাকো।” 
     “োহকল এেফদি আমো প্ল্যাি েফে?” 
     “েকলফছ থো এমাকস সম্ভে হকে িা আমাে।”   
 
     েফেে থলকখ, “ফে হল? ফে েেছ?”   
     “েযস্ত আফছ। এেিু পকে েো েলফছ।”  
  
     আকেেফি িেুি থছকলে োছ থেকে থমকসজ পাই, “হাই।”  
     থোিাইল থেে েফে। উত্তে থদে ফেিা ফঠে েোে জিয থোিাইল আমাকে থেে েেকেই 
হকে।                                     
     আভাস ২৬ 
     “শুধু্ েো েলাে জিয োউকে োই।” 
     এেও ফিম থেহাো। এও িসযা। থেি োদাফম েুল মাোে। থোখ দুকিা সেুজ। মুখ লম্বাকি। 
একেও থদকখ লম্বাই মকি হল। আমাে অিুমাি থছকলফি থদখকে সুদেযি। োে থোিাইকল 
থেেলমাত্র এই এেফি লাইি-ই থদওো আকছ। থসই এে লাইি পকেই আমাে োকে েে ফেষণ্ণ 
মকি হল। েললাম, “কহ।”      
     “ফে েেছ?”   
     “অযািাে অি দয িাইিািস ফসজি থিাে-এে জিয অকপক্ষা েেফছ।”  
     “োহ ! আফমও ওিা থদখকে ভালোফস।  
 
     সুফমকেে থমকসজ, “েুফম ফমউফজে পছন্দ েকো?” 



     “খুউে।”  
     “েুফম ফে থোি ফমউফজে জিােকে িকলা েকো?”  
     “েেোম এে সমে।”  
     “োকে?” 
     “েে অযান্ড থমিাল।” 
     “আফমও। আমাকদে অকিে ফমল আকছ। োহকল আমাকদে থদখা হকেই পাকে।” 
    “ওকহা, েকলফছ থো পকেে মাকস!”   
 
     আভাস ফজকেস েকে, “কোমাে িারুকিা ফসফেজ থেমি লাকে?”   
     “িারুকিা ফসফেজ লম্বা েকল আমাে পছন্দ িে।”  
     “কোোে োকো”  
     “ফেমাি িেকে,” ফমকেয েফল। “েুফম?”  
     “আফম ফপেফেকে?”  
     “এো?” থছকলফিকে হঠাৎ েকেই ফজকেস েকে থিফল।  
     “িা িা, োফেকে আে সোে সকে।”  
     পফেোকে আকছ থজকি এেিু োফন্ত। োহকল থস ‘আফম স্বাধ্ীি, আমাে সকে েকেেফদি 
োফিকে র্াও, আফম থোমাকে এখাকি ফিকে র্াে, থসখাকি ফিকে র্াে’ ইেযাফদ েস্তােগুকলা থদকে 
িা।  
     “েেফদি পুকিকে েকেছ?”   
     “জন্ম থেকে।” 
     “কোি থোিয থেকে সু্কল িাইিাল েকেছ?” 
     “মহাোষ্ট্র।”  
     আফমও মহাোষ্ট্র থোিয থেকে সু্কল িাইিাল েকেফছ। এখিও পর্যন্ত থছকলফিকে এেমাত্র 
িারুকিা ছাো োফে সেফেছুকে থর্ভাকে োই থসভাকেই থপকেফছ। েফল, “মহাোষ্ট্র থোকিয ক্লাস 
এইি-এে ইাংকেফজ ফসকলোকস মন্টকমকেফন্স িাকম এেিা েল্প ফছল। আমাে খুে ফেে।” 
     “আমােও।” 
 
     োহুল ফলোেে থলকখ, “উত্তে ফদকল িা থর্!” 
     আফম আসকল ওখাকি থর্কেই োই িা। “কভকে েলে।”  
  



     ফিোন্তঃ “কোমাে সু্ককলে িাম?”  
     “কসন্ট থক্লোেস োলযস হাই সু্কল,” আকেেিা ফমকেয। আফম থসন্ট থিফলক্স-এ পকেফছ। 
“কোমাে সু্ককলে িাম?”  
    “কসন্ট অযািকেউজ হাই সু্কল। থোমাে েকলজ?”  
    “এম আই ফি থোেরুি,” আোে ফমকেয। “েুফম?”  
    “ফজ এস ফপ এম।”  
     
     েফেে থলকখ, “এখিও েযস্ত?” 
     “হযাাঁ প্ল্ীজ।”  
     োফে সোইকে ছািাই েকে আফম আভাসকে ফিকে েযস্ত হকে পফে।     
     ফজকেস েফে, “আে ইউ েযাি ফিফোং মী?” অেযাৎ “কোমাকে ফিকে থর্ ইিিেকমেি েুফম 
ফদকেছ থসগুকলা সে সফেয থো?”   
     “কেি ফজকেস েেছ?”   
     “কছকলকমকেো অকিে সমে থিে আই ফি খুকল োকে।” 
     “েুফম আমাে থিসেুে অযাোউন্টিা থদখকে পাকো।”   
     আভাস আমাকে োে থিসেুে আই ফি থদে। ফিন্ডাকে এোং থিসেুকে এেই েযফিে িকিা। 
েেু থিসেুকেে  আভাসকে থদকখ আমাে আেও ভাল লাকে। োেণ র্া ফিন্ডাকে স্পষ্ট ফছল িা ো 
থিসেুকে স্পষ্ট হকেকছ। আভাস-এে িািা িকিাকে োে থেহাোে এোং থসই মকিলফিে থেহাো, 
র্াকে সন্দীপ োে ফিকজে থেহাো েকল আমাকে োে েছে ধ্কে থধ্াাঁো ফদকেকছ োে েযাপে ফমল! 
থে ফদল আমাকে এমি উপহাে? ভেোি? িাহ , ভেোি আফম ফেশ্বাস েফে িা। োহকল থে ফদল? 
থলাকেে মুকখ শুকিফছ, থলাকেে মুকখ থজকিফছ আমাে মে এই ফেশ্বব্রহ্মাকে অকিকেই আকছ র্াো 
োফে অকিকেে মে ফহনু্দ হকেও ব্রহ্মা-ফেষু্ণ-মকহশ্বে মাকি িা, র্াো মুসফলম হকেও থোোি- 
িামাজ পকে িা, র্াো ফিস্ট্াি হকেও র্ীশু ফিস্ট্ থে জাকি িা। থসই িা মািা, িা পো, িা জািা 
অকিকেে মকধ্য আোে অকিকে ফেকেষ ফেছু ঘকি র্াওোে মুহূেযগুকলাকে এেদমই ফেোেহীি 
োকে আোে অকিকে ফে েকে ঘিল ো ফিকে ভােকে থেকে মাো খাোপ েকে েকস োকে। 
আোে অকিকে পােল হওো থেকে ফিকজকে মুি োখকে থেকে ফেছু এেিা অদৃেয েফি আকছ 
থমকি োন্ত হে। আফম আকে ফেছুই ভােোম িা। আজ ভােফছ, সফেযই ফেছু এেিা অদৃেয েফি 
আকছ। মকি মকি েফল, “েযাঙ্কস িু অদৃেয েফি।” মকি ঘূফণযেে ফিকে আভাকসে ফিন্ডাকেে থপকজ 
আফম শুক্লা-পঞ্চমীে োন্ত, ফস্নগ্ধ োাঁদ। আভাসকে োে িকিা থদখাে েফেফিো জািাই―ইউ আে 
হযান্ডসাম।   



 


