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বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর ললননর চিনলনোঠার ঘর। চবনেনলর লালনি আনলাটা মনর লেনে, 
চেন্তু ববশাখ মানের েনযে নানমচন এখনও। আোনশ এেটা ল ান া ভাব। চশচশর, লেৌর, চশবুরা 
লমাহনবাোননর লখলা লেখনে লেনে। জানলার ধানর বাইনরর চেনে মুখ েনর বনে চেনলন শ্রী 
ঘনশোম োে, োরা েুচনয়া যানে ডে নানম লিনন। এমন েময় রামভুজ এনে খবর চেল, ‘বাবু, 
আপনার িা। নীনি এে োচ ওলা োনয়ব আপনার েনে লেখা েরনে এনয়নিন।’ ঘনাো 
নন িন  বেনলন, এই েমনয় লে এল আবার, ‘নাম চজনেে েনরচেে?’ 
-‘আনে, চিনলািন না চে জাচন বলনলা।’ 
ভুরুটা েুুঁিনোনলন ঘনাো। 
-‘চঠে আনে, পাচঠনয় লে।’ 
জানলার ধার লেনে পুনরাননা লিয়ারটায় এনে বেনলন চেচন। চেুঁচ নে পানয়র শব্দ, বুনটর। 
ময়লা পেদাটা লঠনল লয মানুষচট ঘনর ঢুেনলন, োনে ঘনাো েচিনোনলও লেনখনচন। মা াচর 
লম্বা, ষানটর োোোচে বনয়ে, মাোয় টাে, এেোল োো োচ । মুনখর আেল ভারেীয় হনলও 
পরনন লোট-পোন্ট, ওই লেনখই রামভুজ বোটা োনয়ব লভনবনে। 
-‘আপনানে লো চঠে?’ 
-‘নমস্কার, আচম চেচরচড লেনে আেচে। আমার নাম চিনলানেশ্বর শঙু্ক।’ 
লিয়ার লেনে উনঠ প নলন ঘনাো। এই লেই চবখোে আচবষ্কেদা? লেনশর ললােজন লেমন েের 
েরনলা না চঠেই, চেন্তু লোটা চবশ্বনজা া যার খোচে। অননেটা োর মেই, অননেটা আবার 
নয়ও... 
- ‘আপচন? এখানন?’ 
- ‘েলোোয় এনেচেলাম এেটা োনজ। আপনার েনে লেখা েরনে এলাম।’ 
- ‘আমার েনে? আমায় আপচন লিননন?’ 
- ‘চিচন। আমার মে অনননেই লিনন আপনানে। আপনার োরাজীবননর অোডনভঞ্চানরর েব 
োচহনী আমানের জানা।’ 
- ‘চেন্তু...’ বলনে চেনয় লেনম লেনলন ঘনাো।  
চে বলনে ললােটা? এই িচিশ-পঞ্চাশ বেনরর জীবনন অননে েল্প বনলনেন চেচন। চেন্তু লে 
লো েবই বানাননা, চশচশর লেৌরনের লবাো বানানে বলা। অোধ প াশুনার েনে চেন েটাে 
েল্পনা চমচশনয় েন  লোলা এে এেটা রূপেো। এই ললােটা চে মজা েরনে োর েনে? 
আনরা অনননের মে? 
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- আচম এেটা যন্ত্র বানাবার োজ েরচে ঘনশোমবাবু, মানুনষর মননর েো প ার যন্ত্র। আমার 
মনন হয় আচম চননজও খাচনেটা বু নে পাচর আপচন চে ভাবনেন। েনেনশ আমার োনজর 
েো চনশ্চয়ই পন নেন? 
- হোুঁ অবশেই। মহান েনবষণা আপনার। নেুন যন্ত্র, নেুন অোডনভঞ্চার। লরামহষদে অচভেো। 
- আপনারও চে োই নয়? 
- ‘চেন্তু আচম লয েব বাচননয়..।’ বধনযদের বাুঁধ লভনে লেল ঘনাোর। এই মানুষটা লে? চেচরচডর 
ববোচনে নাচে চননজর েনে েো বলনেন চেচন। এর োমনন চে চমনেে বলা যায়? নাাঃ, 
পারনবন না চেচন। ঘনাো পারনবন না, েচেে, চশচশর োেনল খুব হােে এটা শুনন। শঙু্ক 
বলনলন, 
- লোনটা বানাননা আর লোনটা আেল লে চঠে েনর লেয় বলুন? আপনার আনে চপেনন 
লেৌনরর চটপ্পচন চেল, চশচশনরর চেোনরট চেল। োো া লেটা বাে চেনয়। েচেেই চে আমানের 
েল্পেুনটা আলাো? 
মুখ চবেৃে েনরন ঘনাো। 
- না না না। গুলবাজ ঘনাো ো া লো লেউ লিনন চন আমায়। লেৌর, চশবুরা লো েক্ষনণা 
লখয়াল েনরচন প্রচেটা বানেে লয লভৌনোচলে, ঐচেহাচেে েোগুনলা বনল লেচে, লেগুনলা 
চনজদলা েচেে? আপনানে লো মাচনেবাবু গুলবাজ বানান চন। চননজই চলনখনেন চননজর েো। 
অননের জাজনমনন্টর চশোর হনে হয়চন আপনানে। আপনার পনক্ষ এেব বলা েহজ। আচম 
লো শুধু এেটা হাচের পাি, লটচন মুখুনজের েনে এোেনন বচে। লজাোর। 
মাো লঢনে লেনলন ঘনাো, অননেচেন পর োর লিানখ জল এনলা। 
- এচেনে োোন ঘনশোম। লেখুন লিনয় েুচনয়াটা বেনল লেনে, এচেনয় লেনে চেচরশ-িচিশ 
বের। আজও হই-হই েনর মানুষ আপনার বই পন । েুচনয়া েন্ন েন্ন েনর বই খুুঁনজ পরম 
যনে লেেবুনে বেরী েনর লোটা ‘ঘনাো েোলারী।’ পয়ো লরাজোনরর োচেনে নয়, খোচের 
ললানভ নয়। শুধুই ভানলাবানে বনল। আপচন লবুঁনি আনেন ঘনশোম।’ 
- েচেে বলনেন আপচন? আমায় চননয় এনো মজা, েনেনহর চভন ও চেেু মানুষ লেমন েনর 
ভানলাবানে আমায়? আপনার মে? 
- োই লো এনেচে আজ আপনার োনে। আচম লো রইলাম চেনশারপাঠে হনয়, প্রহ্লানের েনে 
এো চেচরচডর ঘনর। আমানে লেউ আপন েরনলা না, েুলনা েরনলা না পা ার লোন বৃনের 
েনে। েূনরর মানুষ হনয়ই রইলাম আচম। েবাই লো েম্মাননর লিানখ োোয় আমার চেনে, 
হোণ্ডনশে েনর, শত্রুো েনর। েই, লেউ লো মজা েনর বনল না, ‘ধুর আপচন গুল চেনেন, 
আপচন লমানটই চবনেশ যান চন।’ োম্ভীনযদর ঘন লমঘ আমার লোবনরটচরনে। আমায়, আমায় 
এেটু েহজ হনে লশখানবন ঘনশোম? 
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অবাে লিানখ োোন বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর ললননর এেচিলনে লমনের এে োধারণ 
বাচেো। োর লিাখ জ্বলজ্বল েনর ওনঠ। নেুন চেেু পাওয়ার আশায়, নাচে এই ভুবনচবখোে 
আচবষ্কানরর মনধে চননজনে নেুন েনর আচবষ্কার েরার আননে, লবা া যায় না। 
েনযে নামার চঠে আনে টনের ঘনর েুনটা লপ্রৌনের োয়া েখন এেেনে চমনশ লেল, লেউ ো 
লখয়াল েরনলা না। ভাচেেে। 
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