ববততক
অঅশমবন কক মবর সসনশমরব লবতহতড় | নবমটব অদকত । তকনক তবর চবইততও অদকত অঅশমবসনর ববততক। তততন
সলবতকতদর obituary তলখতত ভবলববতসন। তবততদর মমতকতর আতগই।
সবকজ রতঙর একটব সমবটব ডবতয়তর আতছ অঅশমবতনর। তবততই তততন সচনব, আধ-সচনব, খকব কম সচনব - সবরকম
সলবতকর অতবচক য়বতর অতত যতত তলতখ রবতখন | কবরর সবতথ পতরচয় আতরব ঘতনষ হতল , অথবব তবর বতবপবতর
মতনবভবব বদলবতল , অঅশমবন তনয়ম কতর সসই অতবচক য়বতরসতও বদল আতনন । এ এক অনন পতকয়ব । তনতজর
সস অনরবর অতবচক য়বতরর চক য়বতলশ-তম সঅসরণ অঅশমবন কতদন আতগই তলতখতছন।
তঠক কতব সথতক এই সলখবতলতখর বতবপবরটব শর হতয়তছ বলব মকশতকল। এখন তবতর সচনব পতরতচতরব পবয়
সকতলই এই উদট সখয়বতলর কথব জবতন। পথতম অববক হতলও , এখন আর এ তনতয় সকউ তবতশষ মবথব ঘবমবয়
নব ।
তকনক অঅশমবন সযতদন তবতর ৩ বছতরর সছতল পলটক -র আইস-তকম খবওয়ব সদখতত সদখতত ডবতয়তরতত "তমতষ
খবববর-এর পতত বরববরই সঝবতক তছল" তলতখ তদতলন , সসতদন আর অনরব সববতদ মবথব ঠবণব রবখতত পবরতলন নব
। তক মকল তচতকবর-সচত চবতমতচ এবঅ তকছক কবপ-সগলবস ভবঙবর আওয়বতজর পর ( এই পসতঙ অনরবর অতবচক য়বতর
উতলখত : "সরতগ সগতল অনরবর মবথবর তঠক থবকত নব, হবততর কবতছ যব সপত তবই ছকত তড় মবতটতত সফলত" ) ,
সদখব সগল অনরব সববতদ এক হবতত সছতল পলটক , আর অনত হবতত একটব ঢবউশ লবল সকটতকস টবনতত টবনতত
টতবতকতত উতঠ পড়তলন । সসবজব দবদবর ববতড় । মবথব ঠবণব হতত পবয় একমবস সলতগতছল ।
ওই একমবতস অঅশমবন সস-এর মবন-ভঞন করতত একববরও শতবলতকর ববতড় যবনতন। কবরণ ওই মবনকষতটতক
তততন এতকববতরই পছন করততন নব । " মমত বততকর সমতকর খবরবপ কথব বলতত সনই , তবই এইটক ককততই সশষ
করতছ। "
এই ধরতনর ঘটনব তকনক অঅশমবসনর জসবতন আতদব বতততকমস নয় । তবতর এই উদট ববতততকর সঠলবয় অঅশমবন
পবয়শই অনববশতক জতটল পতরতসতততত পতড়তছন।
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অঅশমবন তনতজও এক সমতয় বকঝতত পবতরন সয তবতর এই অতভতসটব খকব একটব সবভবতবক নয়। তকনক এই
অতবচক য়বতর সলখব ততদতন তবতসক সনশবর মত সপতয় বতসতছ । উতদষ বততকর তবতভন আচরতণর যবতত ভক ল
তবতশষণ নব হয় অতবচক য়বতরতত , তবর জনত সবইতকবলতজর অতনক সমবটব সমবটব শক শক বই ও পতড় সফতলন
তততন । অতবচক য়বতর সলখবটবতক একটব তশতলর পযরবতয় তনতয় সগতছন অঅশমবন - এটব বলব অতকতক হতব নব ।
অঅশমবন তক কতরন , তক সখতত ভবলববতসন , সকবন ফক টবল টসম সক সবতপবটর কতরন , শবসসয় গবন সশবতনন নবতক
আধকতনক - এসব সকবতনব কথবই তবই আর পবসতঙক নয় । বলব সযতত পবতর এই অতবচক য়বতর সলখবর অতভতস
এখন অঅশমবসনর পতরচয় হতয় দবতড়তয়তছ । আজ অবতধ সববধহয় পবতচতশবর ওপর অতবচক য়বতর তলতখতছন
অঅশমবন - কম কথব নয় ।
*****

*****

*****

[ এটবই অঅশমবসনর তনতজর সলখব সবরতশষ সঅসরণ। সবকজ ডবতয়তরর আর অনত সকবতনব পবতবয় সববধহয় এত
কবটবকক তট আর রদবদল ঘতটতন ।
আসকন আমরব সববই এখন অঅশমবসনর আতবর শবতন কবমনব কতর দক তমতনট তনরবতব পবলন কতর । ]
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