সিদন িছল আমার কেলেজর থমিদন । ুেলর গি পেরােনার পর এ এক অুদ াধীনতা আমার কােছ, ধু আমার কন ,
আমার মেন হয় অেনেকর কােছই তা সিত । মেনর কাথাও যন িনেজেক বড় বেল অনভ
ু ব করেত লাগলাম । থমিদেক বশ
নাভাস িছলাম । নতুন জায়গা , নতুন বুবাব , নতুন িকছ ু অেভস – সবই নতুন । এসবিকছরু সােথ িনেজেক কতটা মািনেয়
িনেত পারব , আেদৗও মািনেয় িনেত পারব িকনা – তা িনেয় একটা ভয় কাজ করত আমার মেন ।
কেলেজ থম ’ িদন যাওয়ার পর মেন হেয়িছল এরেচেয় ঢর ভােলা িছল ুল , ুেলর বুবাব , সখানকার পিরেবশ -কন
য চােখর পলেক সিদনেলা শষ হেয় গল….আিম ভাবতাম আর দীঘিনঃাস ফলতাম । তারপর ধীের ধীের এসকল
িজিনেসর িত আমার িবত ৃা কেব য দূর হেয় গল তা বঝ
ু েতও পারলাম না আর এও বঝ
ু েত পারলাম না য স সকল
িজিনেসর সােথ আিম িনেজেক মািনেয় িনেয়িছলাম না স সকল িজিনস আমার সােথ িনেজেদরেক মািনেয় িনেয়িছল, নািক
মািনেয় নওয়াটা িছল ’তরফ থেকই…।
মেন পেড় কেলেজর থম বছের শীেতর এক সকােল আিম কেলজ কািেন বেস জানালা িদেয় আসা রােদর িমতার সােথ
চােয়র কড়া মজাজ উপেভাগ করিছলাম । তখন বােজ ায় পৗেন ন’টা । কািেনর রবীসংগীত সই শীেতর সকােল আমােক
এক গভীর ভাবনার জগেত িনেয় িগেয়িছল, দ ৃি আমার বাইেরর িদেক । হঠাৎ অনভ
ু ব করলাম িক একটা ঠাা িজিনস টিবেলর
উপর রাখা আমার হাতটােক ধের বারকতক ঝাঁকাে । সই ভাবনার জগৎ িনেমেষর মেধ িমিলেয় গল, আিম চমেক মখু
িফিরেয় দখলাম পারিমতা রীিতমেতা আমার পােশ দাঁিড়েয় থ থ কের কাঁপেছ।
ও, পারিমতার সােথ আপনােদর পিরচয় কিরেয় িদই একবার। পারিমতা আমার এক সহপাঠী এবং একজন িসনিসয়ার ছাী ,
গীর িকছটাু , খবু একটা কথা হয় না ওর সােথ িক পড়া সংা যেকান সাহােযর দরকার হেল আমরা ওর কােছ যতাম ।
আিম তৎনাৎ হাতটা সিরেয় িনেয় বললাম , ” িক ঠাা তার হাত ! ব ব চয়াের , তার জন একটা চা িকংবা কিফ বিল ?
” ও কাঁপেত কাঁপেত বলল , ” না, না, আিম অডার িদেয় এেসিছ ” – বেল চয়ার টেন িনেয় বসেলা। িনেজ থেক আমার সােথ
কথা বলেত এেসেছ দেখ আিম িকছটাু অবাকই হেয়িছলাম। তারপর ও বলেত  করেলা , ” আজ ন’ টার লকচার াসটা
কােল হেয় গেছ য, আমায় কউ জানায়িন ….শীেতর মেধ আমােক সই কত সকােল বািড় থেক বিরেয় পড়েত হল…”।
পারিমতার বািড় কেলজ থেক ায় ’ঘার বাস রাা। আিম বললাম , ” হাঁ, আমােকও কউ জানায়িন, এেস নলাম…। ”
তারপর িমিনটখােনক ’জেনই চপ
ু েত পারলাম না আর িক িবষয় িনেয় কথা বলা যায় ওর সােথ , ও একজন ভােলা
ু । আিম বঝ
ুেড , পড়ানা ছাড়া আর িকছেত
ু িক আহ থাকেব ওর ? কমন একটা অি হেত লাগেলা। ইিতমেধ পারিমতার চা এেস
পৗঁছল টিবেল । আিম আবার িনেজর কােপ চমু ক
ু িদেত লাগলাম। পারিমতা চােয়র থম চমু েু কর পর বেল উঠল ” রামদু া চা-

টা ঘামা বানায় িক , তাই না ীময়ী ? ” ” ঘামা” শটা আমরা যারা সাধারন ুেড তারাই বেল থাকতাম। যাইেহাক , ওর
মেু খ ‘ ঘামা ‘ শটা শানার পর ওর সােথ কথা বলার অিটা একটু হেলও কেমিছল । আিম মাথা নেড় বললাম ” সিতই ,
যা বেলিছস….”। তারপর ওর থম চা বানােনার অিভতা, সই চােয়র িত াদ , কাথায় কাথায় ভােলা চা পাওয়া যায়,
কিফ কাথায় ভােলা বানায়, আমােদর রামদু ার চােয়র কদর সারা িবজেু ড় ছিড়েয় পড়া দরকার – এরকম হাজারও কথায়, ঠাায়
আমরা ’জেন এতটাই মেজ িগেয়িছলাম য কখন পেরর লকচার াসটা শষ হেয় িগেয় তার পেরর ািকাল াসও  হেয়
িগেয়িছল তা খয়ালও কিরিন।
হঠাৎ যখন খয়াল হল তখন ’জেনই দৗড় লাগালাম কািন থেক। তারপর সই ািকাল ােসর িটচার সকেলর সামেন
বশ িছেয় মািজত শ ববহার কের আমােদর যভােব অপমান কেরিছেলন তােত তখন ’জেনরই ভতের অিদাহ হেত 
কেরিছল িঠকই, পের যিদও সকথা মেন কের আমরা অ ঝিড়েয় হেসিছলাম চরু । এভােবই আরও ছাটখােটা িকছ ু ঘটনার
পর পারিমতার সােথ আমার ধীের ধীের বু গেড় উঠল। আরও কেয়কজন যমন অেষা, পািপয়া এরাও কউ পারিমতার
বুের আকষনেক এিড়েয় যেত পােরিন। একসােথ বেস আা দওয়া , ায়ই ােস ঢুকেত দির হওয়ার জন িটচারেদর বকা
খাওয়া, কারও মন খারাপ হেল তােক হাসােনার শত চা, কেলেজর শেষ আেশপােশ ঘরু েত যাওয়া, বািড় িফরেত দির হেল
বাবা- মােয়র কােছ বকা খাওয়া, সবেশেষ পড়ানা কের েতক পরীায় উীন হওয়ার চা – সব িমিলেয় ধু আমার নয়
আমােদর চারজেনরই জীবন পিরপূন হেয় উেঠিছল।
কেলেজর শষ ’বছের আিম আর পারিমতা হােেল একটা ম শয়ার কের থাকতাম। পারিমতার বুের েন আিমও িকছটাু
িসনিসয়ািরিট অজন কেরিছলাম, আর সজনই পারিমতার অনপ
ু িিতেত কেয়কজন সহপাঠী মােঝ মেধ আমার কােছও আসেতা
াসেনাট িনেত আর পড়া বঝ
ু েত। ওেদরেক ছাটখােটা পড়ার িবষয় বাঝােনার সময় মেন মেন এক অুদ আন পতাম।
এভােব, আরও পড়েত হেব , আরও জানেত হেব , আরও িসনিসয়ার হেত হেব – এসেবর নশা বাসা বাঁধল আমার মিে। এক
িবপল
ু পিরবতন এেসিছল আমার মেধ। আিম বঝ
ু েত পেরিছলাম বেট, িক বাপারটােক উপেভাগও করিছলাম
একইসােথ।ধীের ধীের কেলেজর সকেল আমােক িচনেত  করেলা আর আিম একটু একটু কের হািরেয় ফলেত লাগলাম
আমার িনেজর ‘ আিম ‘ক।
শেষরিদেক ওেদর সােথ সময় কাটােনার চেয়ও কন জািননা বিশ আহ পতাম আমার বািক সহপাঠীেদর সােথ পড়ানা,
কিরয়ার সংা িবষয় আেলাচনা করার মেধ। এভােব পারিমতােদর সােথ আমার মেনামািলন তির হেয়িছল, মেন কেরিছলাম
ওরা বিু ঝ আমার গিতেক ভােলােচােখ দখেছ না। শষ ’মাস ওেদর সােথ আমার একটাও কথা হয়িন, এমনিক একই েম
থেক পারিমতার সােথও নয়। আমােদর চারজেনর একসােথ কািেন বেস আা দওয়া আর হেতা না, কােনা আন-ক
শয়ার করাও িনেয়াজেনর খাতায় নাম িলিখেয়িছল, আর াসও িম হেতা না আমার , ওেদর সােথ িটচােরর কােছ একসােথ
বকা খাওয়াও হেয় ওেঠিন আর।
আিম তখন বাবা-মা, ুেলর িটচারেদর কােছ গেবর িবষয়, আর আমার চােখ একটাই - আরও আরও সাফল অজন করার।
কেলেজর শষিদেন আমার সােথ পারিমতা, অেষা, পািপয়া কােরারই দখা হয়িন, কারণ আিম িছলাম তখন িটচাস েম
িটচারেদর িবদায় জানেত এবং তাঁেদর আশীবাদ কুেড়ােত ব। হােেল িফের দখলাম পারিমতা ততেন ওর সম িজিনসপ
িছেয় বিরেয় গেছ। আমার কন জািননা খারাপ লাগেলা কেলেজর শষিদেন ওেক দখেত না পেয়। যাইেহাক, আিমও িনেজর
িজিনসপ িছেয় মটা আেরকবার চ কের িনেত িগেয় দখলাম পারিমতার খােটর নীেচ একটা ডােয়ির পের আেছ। সবতঃ
সটা পারিমতার। অেনর ডােয়ির পড়ার কুেভসটা আিম কখনই ছেড় উঠেত পািরিন। সবিকছ ু িছেয় হােল ছেড় টাি কের
বািড় ফরার সময় ওর ডােয়িরটা খেু ল পড়েত লাগলাম। অেনকিকছইু জানেত পারলাম যা এতিদেনর িনয়িমত দখাসাােতও

জেন ওঠা হয়িন। ওর আসল বািড় জলপাইিড়। গািড়ঘটনায় একইসােথ ওর বাবা-মােয়র ম ৃতুর পর দশ বছেরর ছাট
পারিমতা মানষু হয় কলকাতায় জঠ-ু জিঠমার কােছ। দয় িবদারক িকছ ু কিবতাও দখলাম মােঝর কেয়ক পাতায়….মেন হল
ওরই লখা….ওর এ নও আমার অজানা িছল। একটা পাতায় দখলাম আমােক িনেয়ও বশ িকছ ু অংশ লখা আেছ , তা আিম
সরাসিরই তুেল ধরলাম–
” আিম ভেবিছলাম য পড়ানা ছাড়া আর িকছইু নই যা আঁকেড় ধের বাবা-মােক হারােনার ঃখ ভুেল সারাজীবন কাটােত
পারব। এেকবাের একা হেয় পেড়িছলাম, ক হত িনেজর একাকীটােক মেন িনেত,পড়ানা ছাড়া আমার এ ক ভাগ করার মত
কাউেক খঁেু জ পাইিন। কেলেজ আসার পর ীময়ী, অেষা , পািপয়া আরও কেয়কজনেক দখতাম সবার সােথ কথা বলেত, বশ
হািস ঠাা করেত, মজা করেত , সােথ অ পড়ানাও করেত,সকল ঃখেক পছেন ঠেল াণখেু ল িনেজর জীবনটােক
উপেভাগ করেত। কেলেজ ীময়ী আমার থম বু। থম ওর সােথ আা দওয়া, িটচারেদর কােছ বকা খাওয়া, কেলজ
অনু ােন যাগদান করা,নতুন জীবেনর থম াস নওয়া সব ওরই হাত ধের  কেরিছলাম-এজনই ওেক আমার সবেথেক
কােছর মেন হেতা। ওেদর সােথ থাকেল মেন হত আিম আর একা নই। আজ সময় অেনক এিগেয় গেছ।
শষ কেয়কমাস যাবৎ অেনক কথাই জেম রেয়েছ আমার মেন ীময়ীেক বলার জন ধু একিটমা সেু যােগর অভােব। অেপায়
িছলাম আিম। িক সই বুের হাত, সই পরু েনা ীময়ীেক আর কখেনা খঁেু জ পাইিন। অেষা, পািপয়াও নলাম অন দেল
িভেড়েছ। আর আিম পেড় রইলাম আবার সই আেগর মেতা একা। েনিছলাম িচরায়ী বেল িকছইু হয় না, সবই সামিয়ক –
িঠক তমনই হয়েতা আমার একাকীহীনতা, আমার আন….।”
আিম ডােয়রীটা ব কের িদলাম। রাগ হেলা িনেজর উপর। িনেজেক  করলাম, পড়ানা তা ধু আমােক সাফল িদেত
পেরেছ িক সবার থেক িবি কের আমােক সিতই খিু শ রাখেত পেরেছ িক ? ধইু ছেট
ু গিছ পরীায় ভােলা নেরর
লােভ, বাবা-মা, িটচারেদর কােছ বাধ ছাী হওয়ার আশায়, একাই অেনকদূর এিগেয় যাওয়ার নশায় ….ভুেল িগেয়িছলাম য
পড়ানা,কিরয়ার এসবই জীবেনর একটা অংশমা। পড়ানার পাশাপািশ আরও অেনক ছাট ছাট জগৎ আেছ যখােন পাশফল, হার-িজত এসেবর ভয় থােক না, থােক িকছ ু পাগলািম, িকছটাু িনেজেদরেক চনার সেু যাগ, িকছটাু সবার সােথ বাঁচার ইে,
আর িকছটাু বাখা করা যায় না। যােদর িনেয় আমার কেলজজীবন  করা , যােদর সােথ একা বিগত িবষয়, সখু ঃখেলা ভাগ কের িতরােত শািেত ঘমু ােনা, যােদর সােথ কাটােনা সময় আমার সিতকােরর কেলজৃিত বািনেয় রেখেছ,
আজ তােদর থেক এতদূের চেল িগেয়িছ য আজ সহ চা করেলও ওেদর একইসােথ একইভােব একই জায়গায় িফের পাব না
আর। ভেব চােখ জল এল।
আিম চাখ মেু ছ ডােয়িরর এেকবাের থম পাতায় লখা পারিমতার কলকাতার িঠকানায় টাি ঘারােত িনেদশ িদলাম
াইভারেক। ায় ঘাখােনক খাঁজাখঁিু জর পর অবেশেষ পারিমতার বািড়র সামেন এেস হািজর হলাম। কিলংেবল বাজােতই
দরজা খেু ল অবাক হেয় এেস দাঁড়ােলা পারিমতা আমার সামেন। ডােয়রীটা ওেক িফিরেয় িদেয় ‘Sorry’ ছাড়া আর িকছইু
বলেত পারলাম না। তারপর আমরা জেনই পররেক জিড়েয় ধের ধইু িনঃশে কাঁদেত লাগলাম।

