
বন্ধ ুনিনিথ 

 
 নিনিথ নবচার নবভাগে যগথষ্ট উগেখগযােয পদানিকারী নিগ া। আর নিগ া 

একজি রজনিনিক বযনিত্ব। আনি নিনিথ সম্পগকে এসব নিগে আগ াচিা করগি চাইিা। 

আনি িানুষ নিনিথগক যিটুকু নচনি িিটুকুই বগবা। রাজনিনিক নদক থথগক আিরা 

নি াি দুই নভন্ন থিরুর অনিবাসী। আিার বাবা িগরি সরকার একজি স্বািীিিা সংগ্রািী 

ও শিিব থথগক থিিাজীর অনুোিী। পরবিেীকাগ  কংগগ্রস M.L.A. হি। আর নিনিথ 

নিগ া বািপন্থী নকন্তু িাগি আিাগদর বন্ধুগত্ব থকাি বািা হগে দাাঁড়ােনি। কৃষ্ণিের 

Govt. College এ যখি আিরা ভনিে হই ইন্টার নিনিগেট ক্লাগস থসই ১৫ বৎসর 

বেগস নিনিগথর সাগথ আিার প্রথি থদখা। হাফ সাটে আর িুনি পরা, থকাাঁকড়া চু  আর 

হাগি একটা কনবিার খািা। সবাইগক কনবিা থিািাগি চাইগিা আর আিার কাগি 

বকুনি থখগিা কনবিা থিািাগি এগ । ও আিাগদর বাড়ী থযগিা আর একনদি আিাগকও 

ওগদর বাড়ী নিগে থেগ া। কগ গজর নপিগি ওর িািাবাড়ী। থসখাি থথগকই ও পড়গিা। 

কািাইিািা থদগখ ব গ ি িুনি িগরিদার থিগে িা? নিনিগথর িাগক থদখ াি দারুণ 

সুন্দরী। নিনিগথর দাদা বােরণদা নিগ ি Pilot, থসনদি নিনিও নিগ ি। বােরণদাও 

একনদি আিাগদর বাড়ী থেগ ি। আিাগদর বাড়ীগি নিগি আাঁগচ বড় কড়াইগি দুি 

বসাগিা থাকগিা। থকউ এগ  িা একবানট সর নদগিা সগে নচনির খােড়াই আর এক 

গ্লাস দুি। ওরা ভাগ া থখগিা নকন্তু পগর হাসাহানস করগিা। আিার খুব রাে থহাি। 

একনদি বােরণদা িাসীিাগক ব গ ি - িা আিাগদর থিা থবাি থিই, িঞ্জুবাণী আিাগদর 

থবাি হগে যাক । থসই থথগক পনরবাগরর সাগথ নিগি থে াি। নিনিথগক ব িাি থিার িা 

এগিা সুন্দরী আর িুই এগিা কানি থকগিাগর? ও িখি ব গিা - িুই নিগজ কী? 

এভাগবই থকগটগি কগ গজর নদিগুগ া। পগর আিরা ক কািাে M.A. পড়গি এ াি। 

নিনিথ Law পড়গি থেগ া। পাি করার পর আিার নবগে হগে থেগ া অসীগির সাগথ। 

এরপর অগিকনদি থযাোগযাে নিগ া িা নিনিগথর সাগথ।  



 এরিগিয নিনিগথরও নবগে হে। ওর স্ত্রী পূনণেিা অসািারণ নবদূষী। Science 

কগ জ থথগক নি এস নস কগর। িারীনরক কারগণ থবিী নদি চাকরী করগি পাগরনি। 

একনদি রাজভবগি নেগেনি াি সম্ভবিঃ নিঠাইগক থদখগি। ওইনদি আিার কাগি দুগটা 

আগিনরকাি িােিগন্ির টপ পরা নিগ া। পূনণেিা ব গ া খুব সুন্দর থিা! আনি ব  াি 

থিগব? পূনণেিা অনি সহগজই ব গ া - দাও। নিনিথ িখি ব গ া - “আিরা নকন্তু কি 

নেফ ট নিই িা।” আনি ব  াি একথা িুই আিাগক ব নিস? কাউগক থি  থদওো 

আিার স্বভাব িে। ওভাগব আিাগদর খুাঁনটিানট ঝেড়া থ গেই থাকগিা। এরপর বহুবার 

ওর থবৌবাজার, সি থ গকর বাড়ীগি নেগেনি। নিঠাইগের নবগে, িাসীিার শ্রাদ্ধ সব 

সিে সব অনুষ্ঠাগি আনি থথগকনি। ও ও আিার বাড়ীর সব কাগজ সব সিে থথগকগি। 

কাগজর সূগে আন্দািাি, নেপুরা থযগিা। আনি ব িাি পূনণেিাগক সাগথ নিগে যাস িা 

থকগিা? নকিুনদি আগে নহিাচ  থথগক থফাগি ব গ া িঞ্জুবাণী, এবার পূনণেিাগক সাগথ 

এগিনি। আিার স্বািী অসীি থসি ব গিা - নিনিগথর  সাগথ কথা ব গ  থক ব গব থয 

ও একজি নিনিিা    ইোর। এগিা সর  হানসখুিী আর প্রাণগখা া একনট থিগ । 

নিনিথও আিার স্বািীর ভি নিগ া ব গ  ভু  হেিা। এই হৃদেবাি নিনিথগক আিরা 

নচিিাি। আনি নিগজ জানি এিি অগিক থভগে যাওো সংসারগক ও থজাড়া নদগেগি।  

 

 ওর সগে আিার থিষ থদখা হে িহাগবানি থসাসাইনটগি আিার নপগসিিাই িঃ 

ক্ষুনদরাি দাগসর িিবষে উদযাপগি। নিনিথও নপগসিিাইগের িাে নিগ া। ও আিাগক 

ব গ া “িঞ্জুবাণী আিরা কৃষ্ণিেগরর বন্ধুরা নিগ  একটা থেট টুগেদার করগবা আিার 

বাড়ীগি। িুই  হনব সুগিিা। আনি ব  াি থয - থস আবার কী? ও ব গ া জানিস 

আযেরা যখি আিাগদর থদগি আগস িখি থ াড়াে চগড় পিাকা হাগি একনট থিগে নিগ া 

সম্মুগখ - সুগিেী। থিার ওপর ভার নদ াি সক গক Organise করার। কথা নিগ া 

১১ই থফব্রুোরী থসই অনুষ্ঠািনট হগব।  

 



 িাগঝ নিনিথ একনদি থফাি করগ া আনি বােবাজার থেৌড়ীে িগঠ যানি পূনণেিার 

একটা পুগজা থদবার জন্য, িুই যানব? আনি ব  াি, িাইগ  থিা ভাগ াই হে আিার 

শচিন্যগদগবর ওপর থ খা বই ওগদর দুগটা নদগে আসগি পারগবা। যাবার পগথ 

সিগ গক খাবার নকিগ া িারপর ব গ া জানিস আনি কা াচাাঁগদর স্বপ্ন থদগখনি। আনি 

ব  াি িুই আবার এগিা ঠাকুর ভি হগে উঠন  কগব থথগক? ও ব গ া িা থর 

বদ্ধেিাগি কা াচাাঁদ আিাগদর েৃহগদবিা িাাঁর িনন্দরটা আিাগক নঠক কগর থযগি হগব 

যাবার আগে। ব  াি এসব কী থয আগজবাগজ কথা বন স। ও ব গ া আগজবাগজ িা 

থর। ওর একটা থ খা আিাগক নদগ া। িারপর ওর সিগ গকর বাড়ীগি পূনণেিা, আনি 

ও নিনিথ অগিক েল্প কর াি।  

 

 েি ১ া থফব্রুোরী সকা গব াে হঠাৎ নিনিথ থফাি কগরগি - “িঞ্জুবাণী আজ 

সরস্বিী পুগজার নদি িগি পড়গি একবার সরস্বিী পুগজার নদি সাইগকগ  কগর থিাগদর 

বাড়ী থেনি াি একবার। আিা িঞ্জুবাণী থিাি িগি পগড় কগ গজ একবার থিার ে ার 

থসািার িটর িা া নিাঁগড় পগড় থেনিগ া, আনি কুনড়গে নদগেনি াি। আনি ব  াি থসই 

থিাটগব ার কথা আবার থিার িগি পড়গ া থকগিা? ব গ া কী জানি থকি িগি পড়গি, 

কগব চগ  যাগবা। আনি ব  াি এসব আগজবাগজ কথা ব নিস থকগিা? ও ব গ া 

জানিস দুনদি আগেই আনি হসনপটাগ  নি াি। আনি ব  াি এসব বাগজ কথা ভানবস 

িা থিা। থক কগব, কখি নকভাগব যাগব থকউ ব গি পাগর িা। ও ওর স্বভাবিগিা হা হা 

কগর হাসগ া। দুনদি বাগদই শুি াি নিনিথ আর থিই। ওর ে ার স্বরটুকুও আর শুিগি 

পাগবা িা। ১১ই থফব্রুোরী আসার আগেই চগ  থেগ া। 

 

 

 


