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খসড়া 

 

শসদিন আই. এ. এবং ম্যাদিক ক্লাসসর পুরস্কারদবতরসের উৎসব। দবম্লা 

ব’শল এক ছাত্রী দছল, সনু্দরী ব’ শল তার খযাদত। তারই হাসত পুরস্কাসরর 

ভার। চার দিসক তার দভড় জসম্সছ আর তার ম্সন অহংকার জসম্ উসেসছ 

খুব প্রচুর পদরম্াসে। একদি মু্খসচারা ভাসলাম্ানুষ শছসল শকাসে িাাঁদড়সে 

দছল। সাহস কসর একি ুকাসছ এল শেই, শিখা শেল তার পাসে হসেসছ 

ঘা, ম্েলা কাপসড়র বযাসেজ জড়াসনা। তাসক শিসখ দবম্লা নাক তুসল 

বলসল, “ও এখাসন শকন বাপু, ওর োওো উদচত হাসপাতাসল।”  

 

শছসলদি ম্ন-ম্রা হসে আসে আসে চসল শেল। বাদড়সত দেসে তার 

সু্কলঘসরর শকাসে বসস কাাঁিসছ, জলখাবাসরর থালা হাসত তার দিদি এসস 

বলসল, “ও কী হসে জেিীে, কাাঁিদছস শকন।”  

 

তখন তার অপম্াসনর কথা শুসন মৃ্োদলনী রাসে জ্বসল উেল; বলসল, 

“ওর বসড়া রূসপর অহংকার, একদিন ঐ শম্সে েদি শতার এই পাসের 

তলাে এসস না বসস তা হসল আম্ার নাম্ মৃ্োদলনী নে।”  

 

এই শেল ইদতহাসসর প্রথম্ অধ্যাে। দিদি এখন ইন সেক সিস্ অব 

সু্কল স্। এসসসছন পদরিেশন করসত। দতদন তাাঁর ভাইসের এই দুঃসখর 

কাদহনী শম্সেসির শোনাসলন। শুসন শম্সেরা দছ দছ কসর উেল; বলসল, 

শকাসনা শম্সে কখনও এম্ন দনষ্ঠরু কাজ করসত পাসর না—তা শস েত 

বসড়া রূপসীই শহাক-না শকন। 

 

মৃ্োদলনী ম্াদস বলসলন, জেসত ো সতয হওো উদচত নে, তাও কখনও 

কখনও সতয হে। 
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আজ আবার পুরস্কারদবতরসের উৎসব। আরম্ভ হবার দকছু আসেই 

মৃ্োদলনী ম্াদস শম্সেসির দজজ্ঞাসা করসলন, “আো, শসদিন শসই-সে 

ভাসলাম্ানুষ শছসলদিসক অপম্ান কসর দবিাে করা হসেদছল, শস আজ কী 

হসল শতাম্রা খুদে হও।”  

 

শকউ বলসল, কদব; শকউ বলসল, দবপ্লবী; বাইসর শথসক দনেদম্ত একদি 

শম্সে বলসল, হাইসকাসিশর জজ। 

 

ঘণ্টা বাজসলা, সবাই প্রস্তুত হসে বসল। দেদন প্রাইজ শিসবন দতদন এসস 

প্রসবে করসলন, জেিীেপ্রসাি— হাইসকাসিশর জজ। দতদন বসসতই শসই 

দনম্দিত শম্সে শে ম্জুঃফরপুসর শম্সেসির হাইসু্কসল তৃতীে বসেশ অ  ্

কষাত, শস এসস প্রোম্ কসর তাাঁর পাসে ফুসলর ম্ালা দিসে চন্দসনর 

শফাাঁিা লাদেসে দিসল। জেিীেপ্রসাি েেবযে হসে বসল উেসলন, “এ 

আবার কী রকসম্র সম্মান! ”  

 

ম্াদস বলসলন, “নতুন রকসম্র বলছ শকন— অদত পুরাতন। আম্াসির 

শিসে শিবতাসির পূসজা আরম্ভ হে পাসের দিক শথসক। আজ শতাম্ার 

শসই পসির সম্মান করা হল।”  

 

এইবার পদরচেগুসলা সম্াপ্ত করা োক। এই শম্সেদি এককালকার রূপসী 

ছাত্রী দবম্লাদিদি, শবাদ্শং সু্কসলর অহংকাসরর সাম্গ্রী দছল। দপতার মৃ্তুযর 

পসর আজ ক্লাস পড়াবার ভার দনসেসছ; আর এ দিক ও দিক শথসক দকছ ু

দিউেদন কসর কাজ চালাে। শে পা’শক একদিন শস ঘৃো কসরদছল শসই 

পা’শক অঘশয শিবর জনয আজ তার দবসেষ কসর দনম্িে হসেসছ। মৃ্োদলনী 
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ম্াদস— শসই শসদিনকার দিদি। আর শসই তার ভাই জেিীেপ্রসাি, 

হাইসকাসিশর জজ। 

 

এিা েসের ম্সতা শোনাসে, দকন্তু কখনও কখনও েেও সদতয হে। 

আর শে শলাকিা এই ইদতহাসিা দলখসছ শস হসে অদবনাে, শসদিন শস 

লম্বা লম্বা পা শফসল বসড়া বসড়া পরীক্ষা দ্দিসে চলত— শসও উপদিত 

দছল শসই প্রথম্বারকার পুরস্কাসরর উৎসসব। শসদিন নানারকম্ শখলা 

হসেদছল— হাইজাম্প , লম্বা শিৌড়, রদে-িানািাদন—তার ম্সধ্য এই 

অদবনাে আবৃদি কসরদছল রদবোকুসরর ‘পঞ্চনিীর তীসর’। কদবতার 

ছসন্দর শজার েত, তার েলাে দছল শজার চার গুে শবদে। শসই-ই সব 

শচসে বসড়া পুরস্কার শপসেদছল। আজ শস জসজর অনুগ্রসহ শসসরোিাসরর 

শসসরোে শহ্-সকরাদনর পি শপসেসছ।  

 


