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সৃ্মশির  সররাবরর   

এ আর এম জালাল  উশিন জামালী (রশকব), ৮৫ বযাচ 

 

প্রাইমাশর সু্করলর গেট শিরে ঢুকরিই গচারে পরে গেরলা গসই অশি পশরশচি সুশবিাল িীশি। অরনক অরনক বছর চরল 

গেরছ পুকুর পারের এ সরু পরে হেশন চলা।  অেচ এমন অজস্র  গসানালী সমে এরসশছল, এ পরের গেহ মাো ধুরলা আর 

মমিা জোরনা িাস, প্রশিশিন চুশমরে শেরেরছ আমার গছাট পাে। পুকুর পারের সরু পে  গবরে গচাে চরল যাে গসই 

টিরন ঢাকা আরধা পাকা িরগুরলাে! গযোরন আমার বনু্ধরা, বে ভাইরির বনু্ধরা আর গছাট ভাইরের বনু্ধরা গেরকরছ 

অরনক শিন - জ্ঞারনর আরলাে আরলাশকি হওোর মহান প্রোরস।      

  

 

পুকুররর শিরক গচাে পেরিই মনটা শবষন্ন হরে গেরলা। পুকুররর িাট গুরলা অরনকটাই জরাজীণণ, পাে গুরলা অযরে 

জীণণিীণণ প্রাে। মরন হরলা গসই িীশির  জরল যিরনর আঁচে পরেশন যুে যুে ধরর । গঢউ গুরলা গযন  জেসরো – 

বাধণযরকর করুন গছাঁো! অেচ বেরসর সারে জ্ঞারনর সওোরী১ গুরলা হরে উরে আরও সরিজ, উজ্জ্বল আরও উিীপ্ত।  

জাশননা এ সওোরীর গিষ লকবটিই২  িার গযৌবরন হরেরছ শক কাল? যি সুন্দরই গহাক শনেশমি সঠিক পশরচযণা ও যে 

না শনরল এক সমে িা অসুন্দরই হরে পরে।         

    

শনস্প্রভ, মশলন গঢউ গুরলার উপর শিরে িশৃি চরল যাে অপর প্রারে – এরসম্বশল মাে, বাম পাি গিঁরষ কযাশিন, আর িার 

একটু পররই প্রিাসশনক ভবন। গযোরন বরসন  জ্ঞান শবিররণর শ্ররেে মহান কাশরেরেণ। প্রিাসশনক ভবন আর  

এরসম্বশল মাে  গপশররে গচাে চরল যাে  আররকটু িরূর -  গসই সৃ্মশি জোরনা একারেশমক গশ্রশণ  কক্ষ গুরলাে। প্রাে শিন 

যুে পার হরে গেরছ শকন্তু অবেরব আর করলবরর েুব একটা গবশি পশরবিণ ন গচারে পেরলা না!      

  

পেে শবরকরলর গসানাশল গরাি আর মৃি-ুমন্দ বািারসর গকামল গছাঁোে গচারের িশৃি আশবি, ভাবািুর মন িারক শনরে 

চরল যাে আরও অরনক িরূর - সুিরূ অিীরি,  আমার গসই গছাট্ট গবলাে!  িি এোর বৎসররর  গছাট্ট  এক বালক, 

বেরসর গচরেও গছাট্ট শছল িার অবেব - ট্রাউজার আর িাটণ  িরুটাই ধব্ ধরব সািা – এক গুচ্ছ কািফুল গযন!  সুিরূ 

শিন মাইল গমরো পে গবরে এরসশছল স্বনামধনয, েশবণি, উজ্জ্বল এই আরলার বাোরন – নাশন্দনা এম  এইচ গক পাইলট 

সরকাশর উচ্চ শবিযালরে, িীরির এক শমশি সকারল, ভে আর আিা জোরনা এক স্বপ্ন শনরে। ১৯৮০ সারল আস্তানা োরে 

ষি গশ্রশণর  এক কক্ষরক শিরর।          

     



আমার মা – স্বােণক েভণ ধাশরণী – সোরনর সঠিক ও উন্নি  জ্ঞানাজণ রনর   জনয সব সমেই শছরলন অিযে সিকণ  ও 

যেবান। শিশন উচ্চ শিশক্ষি নন। এস, এস, শস, পাি করার একাে ইচ্ছা োকরলও এবং অরনক বারই পরীক্ষা গিোর 

গচস্টা কররলও, নিুন নিুন গছাট্ট মুরের আেমরন আর িারির লালন-পালরনর মহান ব্রিই গস প্রোসরক শবকশিি হরি 

গিেশন। শকন্তু শিক্ষার প্রশি আরছ িাঁর শনোি ভালবাসা। আর বাবা শছরলন বনু্ধর মরিা, চাকুরীর জনয োকরি হরিা 
সুিরূ ঢাকাে। ১৯৫৪ সারল কৃশিরের সারে গ্র্যাজরুেিন শেগ্র্ী ও পরর এলএলশবরি গলো পো কররলও সরকাশর চাকুরী 

গননশন কেনও। শমেযারক সিয বানারনার গযৌশিক গচিা(!), িাঁর ভারলা লােরিানা, ফরল ওকালশি করা হেশন গবশি 

শিন। গবসরকাশর চাকুরীরকই গবরছ শনরে শছরলন জীশবকা রূরপ। করোর পশরশ্ররমর মারেও সুরযাে গপরলই শিঁশন শমরি 

গযরিন গছরলরির গেলার মারে।     

   

গ্র্ারমর আরিপারি পোর মি শিক্ষা প্রশিষ্ঠান োকরলও  উন্নি শিক্ষা অজণ ন  ও সঠিক মনন েেরনর জনযই মা িার এই 

গছাট্ট অবেবী  গছরলরক  ভশিণ  কররন গঢংোরেে গ্র্াম গেরক সুিরূ এই নাশন্দনাে – এই স্বনামধনয সু্করল। সু্করল 

যািাোরির জনয শছলনা যাশিক বাহরনর গিমন সুরযাে এবং শছলনা িাঁরির গিমন আশেণক সামেণযও।  যশিও জানরিন 

এ গছাট্ট গছরলরক শবিাল এক বইরের গবাো কাঁরধ গফরল প্রশিশিন ইটপাটরকল আর ধূলাবাশল অেবা কাঁিা মাোরনা জল 

মাশেরে শিন মাইল পে পাশে শিরি হরব সকাল- সন্ধযা।   

  

আমার গসৌভােয গয িইু অগ্র্জ সরহাির – িুশহন ভাই (বিণ মারন ইরা কনষ্ট্রাকিন    গ্রুপ এর  গচোরমযান) ও গরজা ভাই 

(বিণ মারন সাইনপুকুর শসরাশমক এর প্রোকিন মযারনজার) িেন এই সু্করলরই নবম গশ্রশণর ছাত্র। উরেেয গয, আমার 

সবণ অগ্র্জ সরহাির লুৎফর রহমান লুলু (বিণ মারন ইরা কনষ্ট্রাকিন  গ্রুপ এর ঊেণ িন কমণকিণ া) ও অনুজ  সরহাির 

গমরহবুবুর রহমান (বিণ মারন ইরা কনষ্ট্রাকিন  গ্রুপ এর অনযিম পশরচালক) এই সু্করলরই ছাত্র শছল। ভ্রািৃদ্বরের গেহ 

আর উিীপনার সারে সারে িাঁরির বনু্ধরিরও গেরহর পররি আশম ধনয হরেশছ। িাঁরির করেকজরনর নাম না বলরলই 

নে – বজলু ভাই (বিণ মারন ইরা কনষ্ট্রাকিন  গ্রুপ এর অনযিম পশরচালক), মশবন ভাই (বিণ মারন একজন আিিণ 
শিক্ষক), গবলাল ভাই(একজন সমাজ গসবক), নাশন্দনার বজলু ভাই (এশগ্র্ ইশিশনোর ও একজন শনরবশিি সংিটক ও 

সমাজ  গসবক), গমজবা ভাই (চাকুশরজীবী ও বযবসােী), হাশফজ ভাই (গমশরন ইশিশনোর, শবরিশি জাহাজ গকাম্পাশনর 

ঊেণ িন কমণকিণ া) শপিু  মামা (বিণ মারন সরকাশর ঊেণ িন কমণকিণ া) – আসরল সােণক ৮২-বযারচর প্রাে সবাই আমারক 

গেরহর সররাবরর আপ্লুি করররছ।      

 

িুশহন ভাই ও গরজা ভাই, িজুরনরই িশনষ্ঠ বনু্ধ নাশন্দনার গবলাল ভারের গছাট ভাই, বািিাও (বিণ মারন বযবসােী) 
আমার সারে ষি গশ্রশণরি ভশিণ  হে। গসই শিন গবলাল ভাই আমারক স্বরেরহ অভে গিন আর বািিার সারে বনু্ধত্ব 

পাশিরে গিন। গসই গেরক শুরু – িীি, গ্র্ীষ্ম, বষণা আর অসু্ফটিি বসে গুরলা পার হরে গযরি লােরলা চঞ্চল েণণার 

মরিা। শনরজরক সশিযকাররর মানুষরূরপ েরে গিালার এক অিময প্রিযািাে - মাে, িাট, গক্ষি োমার মাশেরে 

গরললাইরনর আঁকাবাঁকা পে গবরে প্রশিশিন প্রিুযরষ সু্করল যাওো আর ক্লাে হরে একই পরে বাশে গফরা - কেরনা একা 



আবার কেরনা িলরবঁরধ উচ্ছ্বারস। মজার বযাপার হল, িুশহন ভাই-গরজা ভাইরের বনু্ধরির অনুজ সরহাির অরনরকই 

আমার ইোররমট শছল। গযমন বজলু ভাই, িুশহন ভাইরের  ক্লাসরমট ও িশনষ্ঠ বনু্ধ শছল। আবার বজলু ভারের গছাট 

গবান আমার ক্লাসরমট ও িশনষ্ঠ বনু্ধ। যাই গহাক,  িীরি  অরনক সমেই আমার সু্করলর যাওো-আসা শপিু মামারির 

(গছাট মামার গছাট িযালক) আশিনা মাশেরেই হরিা আর বষণাে বজলু ভাইরির  বাশের সামরন শিরে। মামী (বজলু 
ভারের মা) অরনক সমেই এ ক্লাে-শ্রাে বালকরক মাোে কারছ গটরন শনরে গযরিন িররর িীিল আশিনাে। গঢংোর েে 

ও হাশমিপুর গ্র্ারমর গেি-োমার আর উচু-শনচু গমরো পে গপররারিই প্রাে সমে গলরে গযরিা ১৫-২০ শমশনট। িার পর   

চলা শুরু হরিা গরল লাইরনর উপর শিরে,  পারের কিরমর সারে শিপারগুরলা  গকমন গযন সুন্দরভারব শমরল গযরিা। 

মামার বাশের আশিনা শিরেই গরল লাইন গসাজা চরলরেরছ সু্করলর  সমু্মে পাি শিরে। গরলপরের িইুধার শিরে শছল িন 

বাবলা োরছর সাশর। শবরকরল সু্কল ছুটির পর আর সকারল ক্লাস শুরুর আরে একটি মরনাহর িরৃিযর অবিারণা হরিা। 

গনকজাহান সু্করলর ছাত্রীরির গেস শছল নীল আর আমারির সু্করলর ছাত্ররির গেস হরলা সািা। গরলপেটারক িেন  গযন 

মরন হরিা এক চঞ্চলা পাহােী েণণা – নীল জরল সরফি গফশনল! চলার পরে গনকজাহান সু্করলর বে আপুরা গেরহ আপ্লুি 

করররছ আর বনু্ধরা করররছ ভালবাসাে শসি।  সৃ্মশির গসই ধূসর োিার অরনক গলোই আজ অস্পি, িরব শকছু শকছু 

পািাে  গলোগুরলা আজও উজ্জ্বল, অমশলন . . ।      

  

গচারে চিমা, ফসণা মুরে সুন্দর করর ছাঁটা নাশি িীিণ কাঁচাপাকা িাশে, েুব লম্বারট নে, হযান্ডসাম শফোর – কশররোর 

শিরে ধীর পারে গহরট যান যেন-িেন। ক্লাস ঠিক মরিা চলরছ গিা?  ক্লারস ছাত্ররা মরনারযােী ররেরছ গিা? সু্কলটিরক 

আপন করর শনরে শছরলন শিশন - আবু্দর রউফ সযার, সু্করলর প্রধান শিক্ষক, দিশহক ও মানশসক উভরের সমন্বরে এক 

বযশিত্ব সম্পন্ন মানষু। গযন সবণক্ষণ শচো আর গচিনাে শছল িার এই সু্কল।  অশধকাংি শিক্ষকেরণরও  গচিনা একই।  
িাঁরা প্রাে প্ররিযরকই  শিক্ষািানরক শনরজর ব্রিরূরপ গ্র্হণ কররশছরলন। আর িাই অরনক ছাত্রই অজণ ন করররছ সঠিক  

জ্ঞান -  অরনরক আজ শনজ শনজ জােোে প্রসু্ফটিি সুরশভি গোলাপ।        

     

শিক্ষা যশি মানষুরক সশিযকাররর শিশক্ষি করর িুলরি না পারর, িার মারে দনশিক ও মানবীে গুরণর আরলা  প্রজ্বশলি  

না িটারি পারর, িরব গস শিক্ষা গিা জাশিরক েোর পশরবরিণ  ধ্বংরসর হাশিোরই িুরল শিল!  িাই শুধু  দবষশেক 

জ্ঞানই নে, একই সারে আমারিররক দনশিক ও  ধমীে জ্ঞারন আরলাশকি হরি হরব।  আর এই দনশিক ও ধমীে জ্ঞারনর 

উজ্জ্বল সররাবর হরলা এই প্রােশমক ও মাধযশমক শিক্ষা প্রশিষ্ঠান গুরলা। আর গিমনই একটি সু্কল শছল এই নাশন্দনা 
পাইলট সু্কল। ফরল এই সুনারমর কাররণই নাশন্দনার আরিপারির েশন্ড গপশররে িরূ িরুাে গেরক, এমনশক শুধু 

জামালপুর- মেমনশসংহ নে, সুিরূ ঢাকা শবভারের বাইরর গেরকও এ সু্করল পেরি আসরিা।  

 

প্রেম শিরক স্বভাবিই ক্লারসর সব ছাত্রই আমার কারছ একিম নিুন। িরব আরস্ত আরস্ত ছাত্ররির সারে পশরশচশি িটরি 

োরক। সম্ভবিঃ বািিার পর  অেরি হরে উঠি আমারই মিন গছাট অবেবী শমলরনর সারে। ওর নামটা স্মররণ 

আসরিই মনটা হু হু করর গকঁরি উেল – গসরিা চরল গেরছ না গফরার গিরি কাউরক না জাশনরেই। বুরকর মরধয শচন শচন  



বযো হরে গবরজ উেল আররকটি নাম িামীম, শমলরনর পরই বনু্ধত্ব েরে উরেশছল িার সারে। েি বছর নাশন্দনা 

করলরজর পুনণশমলনী অনুষ্ঠারন  গিো হরেশছল, গিষ গিো! এ িশুনোে আর িার সারে হরব না গিো – গসও চরল গেল। 
গিষ কো হরেশছল গফারন, আশম েুলনাে আর গস সুিরূ নাশন্দনাে! মনটা সশিযই ভারাক্রাে – আমারক, আমারিররক, 

সবাইরকরিা চরল গযরি হরব নশ্বর এ সুন্দর(!) পৃশেবী গছরে,  সব শকছু শপছরন গফরল। সারে যারব শুধু  কমণ – কমণফল।   

সবশকছু জানার পরও আমরা না িাকাই শপছন পারন, না গিশে  সমু্মে পারন, না ভাশব িাঁশেরে একটুোশন - এ  

মুসাশফররর গিষ মিীল গকাোে? সুরের কানরন, নাশক িঃুরের সােরর?    

    

সমরের সুরশভি জরল আর মরনারম পশররবরির শেগ্ধ ছাোে বােরি োরক বনু্ধরত্বর মানবীে সরিজ গকামল চারাগুরলা- 

সংেযারিও অবেরবও। মশিন, গসারহল, রাজকুমার, গিাফাজ্জল, নাশন্দনার গমাস্তফা, িলুাল, শবোল, চররর গমাস্তফা, 

ইোশসন, মুিা, জালাল, গবলাল, জশসম, মুফাজ্জল, পাপ্পু, মিুরুল, মান্নান, সাইফুল, সাত্তার, (শমিা) রাকীব আরও 

অরনরক – ক্লারসর প্রাে সবার সারে হৃিযিা েরে উরে, গবরে উরে।   

 

ক্লারসর সান্মাশসক ও অনযানয পরীক্ষাে বাংলা/ইংররজীরি োরাপ কররলও ফাইনাল পরীক্ষাে সব শবষরে পািই মনরক 

িৃশপ্ত শিি। এশিরক ঠিক এেন মরন গনই শক কাররণ অিম গশ্রশণরি আমারক ‘ে’ িাোরি চরল গযরি হে। উরেেয 

অশধকাংি ভাল ছাত্র িেন ‘ক’ িাোরি। যাই গহাক, বৃশত্ত পরীক্ষার জনয ৫/৬ জন ভারলা ছাত্র ফাইনাল পরীক্ষাে 

অংিগ্র্হণ না করাে গোলা মারে গোল গিই। আশম ফাইনাল পরীক্ষাে শদ্বিীে হই এবং প্রেম হে ‘ে’ িাোরই সাত্তার। 

এশিরক শবশভন্ন সু্কল গেরক করেক জন ভারলা ছাত্র নবম গশ্রশণরি ভশিণ  হওোর সুরযাে পাে। ক্লারস গিাফাজ্জল (বিণ মারন 

সরকাশর এম,শব,শব,এস োিার), গসারহল (বিণ মারন বযাংরকর  ঊেণ িন কমণকিণ া) ও রাজকুমার (বিণ মারন একটি 

মাশিনযািনাল ঔষধ গকাম্পাশনর ঊেণ িন কমণকিণ া) – এ শিনজরনর মরধয চলরিা চরম শকন্তু সুস্থ প্রশিরযাশেিা। 
এশিরক মশিন (বিণ মারন গমকাশনকযাল ইশিশনোর ও মাশিনযািনাল  গকাম্পাশনর  ঊেণ িন কমণকিণ া), োন্ডা (বিণ মারন 

কানাোে ইশমগ্র্ান্ড),আজাি (বিণ মারন  সরকাশর প্রশিষ্ঠারন শিক্ষকিাে শনরবশিি), আশরফ (গসও শিক্ষকিাে 

শনরবশিি), চররর গমাস্তফা (গস এেন গকাোে(!) আরমশরকাে না বাংলারিরি জাশননা) এবং আশম পরবিী স্থানগুরলা  
আগুশপছু করর শনরে শনিাম!    

       

আশম িেন নবম গশ্রশণর ছাত্র। সু্কল কিৃপক্ষ শবিণ ক প্রশিরযাশেিার আরোজন করররছন যা লাউে শস্পকাররর মাধযরম 

সম্প্রচাশরি হরব আর গশ্রািারা োকরব স্ব স্ব ক্লাি রুরম। উরেেয গয অল্প সংেযক উন্নি সু্করলই শুধু িেন লাউে 

শস্পকারসহ সাউন্ড শসরস্টম প্রিান করা হে। ফরল গ্র্ীষ্ম ও বষণাে প্ররোজরন ক্লাি রুরম এরসম্বলী করা গযরিা।  যাইরহাক  

আশমও উি প্রশিরযাশেিার এক পরক্ষর িাশকণ ক শনবণাশচি/ মরনানীি হই। জীবরনর প্রেম মরঞ্চ উরে কো বলরি হরব, 

িাও আবার শবিণ ক! যশিও মরঞ্চর সামরন শবিাশকণ কেণ ও শবচারকেণ ছাো সম্ভবিঃ গকও শছল না। আর ছাত্ররা শছল 

স্ব স্ব ক্লাস রুরম। িবু বুেরিই পাররছন মরনর শক অবস্থা! েলাটা গযন বার বার শুশকরে যাশচ্ছল! মাি মারসর িীরির 

কাঁপুশন গযন সারা িরীরর! অেচ এেন প্রাে প্রশিশিনই গছাট মরঞ্চ উরে কো বলরি হে – নবীন বুশেিীপ্ত উজ্জ্বল 



সম্ভবনামে  ছাত্ররির সামরন। আমারির িল, শবষে বস্তুর পরক্ষ শছল, না শবপরক্ষ িা আজ আর মরন গনই। িরব অনযপক্ষ 

িিম গশ্রশণর ছাত্র শছল এবং সম্ভবিঃ িারাই শবজেী হরেশছল। একারেশমক শিক্ষার পািাপাশি এসব  এক্সট্রা কাশরকুলাম 

এশিশভটিস ছাত্ররিররক সাবলীল, মানবীে ও সামাশজক করর িুলরি সাহাযয করর িারি গকান সরন্দহ  গনই।  

     

সাশহরিয আশম বরাবরই িবূণল, শবরিষ করর ভাষার আইন কানুন আর প্রকারির বযিনাে। আর হারির গলো – গসরিা 
গযন কাশছরমর শবশ্ব মানশচত্র অংকন! িার গচরেও বে সমসযা  বণণমালা আর িব্দমালার সঠিক শবনযাস!  যাইরহাক 

শবশ্বনশবর (সাঃ) সীরাি উপলরক্ষ প্রবন্ধ রচনা প্রশিরযাশেিার আরোজন করা হে। প্রবরন্ধর শবষেবস্তু শছল – “সিয 

প্রকারি হযরি গমাহাম্মি (সাঃ)”। অরনরকর মরিা  আশমও প্রশিরযাশেিাে নাম শলশে! এ গযন গোোর পারে গহরট শবশ্ব 

ভ্রমরণর প্রোস! িবু মরনর শভির অিময ইচ্ছাগুরলা গপেম গমরল উেরি চাে। আর িাই আশম গচিা কশর; ইচ্ছার সারে  

জরুে গিই আমার আেশরক প্ররচিা।  জাশন শলেরি হরল, প্রেরমই চাই সংশিি শবষরে পযণাপ্ত িেয ও উপাত্ত। সুিরাং ছুরট 

যাই  জ্ঞারনর গুপ্ত ভান্ডারর – লাইরব্রশররি, বযশিেি সংগ্র্হিালাে। কাঁচা হারি অরনক েুজরি হরলা, অরনক পেরি 

হরলা। শকন্তু প্রবন্ধ গলোর জনয িেয সংগ্র্হ ও পোই যরেি নে, িারক গিা সযিরন প্রসু্ফটিি কররি হরব সাশহরিযর 

বণণমালাে। অবরিরষ লজ্জার গোলস শচরে গবশররে আসরলা গছাট্ট িাবক! ভীরু পারে এশেরে গেরলা শনরজরক প্রকারির 

গুপ্ত বাসনা। ভারেযর  সুশমি িযামল ছাোে আমার গলোটিই প্রেম হরে যাে! বনু্ধ, গিাফাজ্জরলর গলোটি হে শদ্বিীে। 

সু্কল পযণারে শবশভন্ন শবষরে এই গলোরলশের প্রশিরযাশেিার আরোজন ও সশক্রে অংিগ্র্হণ ছাত্রছাত্রীরিররক আরও 

অনুসশন্ধৎসু  ও মননিীল করর িুরল। েরে িুরল যরেি আত্মপ্রিযেী রূরপ।  

    

আশম স্কাউট পছন্দ কশর, আর সু্করল স্কাউরটর সিসযও শছলাম। সম্ভবিঃ িেন আশম নবম গশ্রশণর ছাত্র, িারীশরক 

শিক্ষার শিক্ষক োরলক সযাররর ত্বত্তাবধারন ৬/৭ জন স্কাউট সিসযসহ আশম জামালপুর সিরর অনুশষ্ঠি  স্কাউট 

মহাসরম্মলরন অংিগ্র্হণ কশর। অনুষ্ঠারনর শদ্বিীে শিরনর সকারল একটি গ্রুপ প্রশিরযাশেিাে আমার অংিগ্র্হণ করার 

একাে ইচ্ছা োকরলও  সযার আমারক মরনানীি কররনশন। গসশিন মনটা েুবই ভারাক্রাে শছল। এশিরক (সম্ভবিঃ) 
িপুুররর োবাররর পর কশরম ভাই (বিণ মারন সরকাশর এমশবশবএস োিার) বরল উেরলন  গয গস িার টাকা পারচ্ছনা। 

গক শনরেরছ? শভিররর গকউ! নাশক বাইররর গকউ! িার টাকাগুরলা কেন হারারনা শেরেশছল গযমন জানা যােশন, 

গিমনই টাকাগুরলা গক শনরেশছরলা িাও  আর কেনই জানা সম্ভবপর হেশন।  শকন্তু মহান পরাক্রমিালী 
আোহ্ িা’োলারিা অবিযই জারনন – সবই গিরেন। িি ভারলার মারেও ি-ুএকটা োরাপ গেরকই যাে – এটাই হেরিা 

সৃশিকিণ ার স্বাভাশবক শনেম।      

    

ক্লারসর ধাপ গুরলা গপররারি গপররারি  কেন গয  গপৌঁরছ যাই বেঃসশন্ধরি গটরই পাইশন। গছাট রশকব িরিশররে গবরে 

উরে বষণার গুল্মলিার মরিা - সারে চার গেরক এেন ছঁুরি চাে সারে পাঁচ শফট-এ!    

  



আমার মনটা  অবসন্ন হরে যাে, হৃিেটা ভারী হরে উরে আজও - িার নামটা মরন আসরলই। েুবই িশনষ্ঠ হরে উরেশছল 

আমারির বনু্ধত্ব। গস গহারস্টরল োকরিা, গিেরি েুবই সুন্দর। আশম বই পেরি ভালবাসিাম, গসও বই পেরি 

ভালবাসরিা। ফুরলর বাোন করা শছল আমার শপ্রে িে, গসও ফুরলর বাোন কররি গচিা  কররিা। গস সমে সু্করল  

গছাট একটি লাইরব্রশর শছল।  েুব অল্প সংেযক ছাত্রই ঐ লাইরব্রশর গেরক বই শনরে পেরিা। অরনরক হেরিা গসটা 
জানরিাই না। িরব আমরা িজুন শনেশমি বই শনিাম। উইরকরন্ড িার গহারস্টরল গেরকশছ – কি আড্ডা আর েল্প 

কররশছ। িরব েল্প আর আড্ডার শবষেবস্তু অিীল শছল না গসটা বলরি পাশর ইন্ িাোহ।  এসএসশস পরীক্ষার পর িার 

সারে আর গিো হরে উরেশন। শুরনশছ এইচএসশস নটররেরম, পরর চাচার সারে আরমশরকাে। গমাবাইল আর গ্র্ারমর 

ঠিকানা না োকাে িারক আর, েুরজই পাইশন। একটি গছাট(!) িটনাে (পরীক্ষার শসট শবনযাস  শনরে) হেরিা ওর মরনর 

েহীরন  অশভমান আর কি বাসা গবঁরধ শছল। যশিও গসশিরনর িটনাে আমার না শছল গকান স্বােণ আর না শছল গকান  

একাে ইচ্ছা। অশবরি সমরের গস্রারি িার গসই অশভমান হরেরছ শক লীন? জাশননা, িরব িার জনয কি হে - ইরচ্ছ করর 

হোৎ শফরর পাবার!      

     

সৃ্মশির সররাবরর  অস্পি গলোগুরলা উজ্জ্বল চঞ্চল মাছ হরে গযন আমার গচারে ভাসরি োরক েুব দ্রুি -  এরকর পর 

এক! হোৎ  শপছরন আলরিা এক গছাঁো, গছাট একটি োক – “গিাস্ত”, আশম সশম্বি (সমু্বে) শফরর পাই, শফরর আশস এই 
বাস্তবিাে। “সশর, একটু গিশর হরে গেল, গরাজা গররে িুশমরে পরেশছলাম” – বরল উেল নাশন্দনা মরেল সু্করলর সােণক 

গহে মাস্টার আমার গসই সু্কল বনু্ধ মুিা। 

         

আজ আশম সরকাশর গবিন গস্করলর প্রাে গিষ প্রারে গপৌঁরছ গেশছ। িোমে প্রভু চারহ গিা ২/৩ বছররর মরধয গস্করলর 

স্বাভাশবক চুোে উন্নীি হরবা! একারেশমক  সব সনি সহ শিক্ষার সরবণাচ্চ  সনি  মহান আোহিাোলা আমারক িান 

করররছন। স্কলারিীপসহ ইউররারপর শবশ্বশবিযালরে পোর সুরযােও  শিরেরছন করুনামে প্রভু। গয গপিা গচরেশছলাম 

গছাট গবলাে, আজ গস গপিারিই শনরোশজি। আমার গপিা শিক্ষকিা। এোরন অরেণর দবভব গনই, গনই গকান 

আহাকারও, শবলাসী না হরল িরুবলা স্বাচ্ছরন্দই চরল যাে। পাইক-গপোিার গনই গকান ছোছশে, গনই হুকুম িাশমরলরও  

শবেম্বনা। আমার জীবন সােী, নামও িার সােী, সুে-িঃুে আর  রশিন স্বপ্ন  ছোরনা   এক গছাট নীরেই আমরা োশক। 

সারে আরছ আিররর ওোশস আর িুর – িররির  আকারি গযন হাজার স্বরপ্নর গমিমালা শনরে উরে গবোরনা  গছাট িরুটা 

পাশে।  সােীর গপিা আমারই  মিন, িরব বাশহরর নে িরর - ওোশস আর িুররকই শিরর, আর  সারে আরছ টক-োল-

শমশি এই সংসার।  

 

আমার গপিারক বলা হে - জ্ঞান  অজণ ন, শবিরণ ও উদ্ভাবনিা। জীবন নিীর মাে পরে(!) িাঁশেরে শনরজরক শজরজ্ঞস 

কশর – সশিযই শক আমার গপিারক ব্রি রূরপ গ্র্হণ কররি গপররশছ? আপনারাই শক গপরররছন শনজ শনজ গপিাে একশনষ্ঠ 

হরি? আমার মরন হে, আমরা অরনরকই গপিারক এই ক্ষনস্থােী িশুনোরক পাবার গমাক্ষম মারণাস্ত্র শহসারব গ্র্হণ করর 

গফরলশছ ইচ্ছাে অেবা অশনচ্ছাে। আজরক আমারির শিক্ষা, আমারির জ্ঞান প্রােিই আমারিররক গিিরপ্রমহীন, ধমণহীন 



চরম স্বােণবািী করর গফরলরছ। দবষশেক িশুনো েেরি শেরে সামাশজক িশুনোরক গপছরন গফরল শিশচ্ছ শনশদ্বণধাে – 

মানশবকিা  পি শপি   অহশনণশি - অেচ আমরা  শনশবণকার! আমারিররক শফরর আসরি হরব, শফশররে আনরি হরব – 

ভালবাসা আর সঠিক মানবীে জ্ঞারনর ফল্গুধারাে।      

   

  

 


