পেহলা অে'াবর রাত +জেগ অেপ.া কেরিছ,
িক2 সুবণ6 +নােবল পায়িন
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একিদন -ফফবুেক একটা িভিডওেত হঠাৎ কেরই -চাখ আটেক যায়। িভিডওেত ক@াপশন িছল
"বাংলােদিশ Eু েদ আইনFাইেনর অসাধারণ আিবKার।" িভিডওটা পুেরাপুির -দেখ অবাক হেয় যাই।
িভিডওেত যার কথা বলা হেয়েছ, তার নাম সুবণN আইজ@াক বারী। -য Pধু বাংলােদেশর নয়, পুেরা
িবেQর গবN। আইনFাইন -যই বয়েস কথা বেলিন, -সই বয়েস সুবনN আিবKার কেরেছ গিণেতর
িথউির। -যটা তাক লািগেয় িদেয়েছ পুেরা িবQেক।

আিম -সিদন িভিডওটা ডাউনেলাড কির। ডাউনেলাড কের অেনক মানুষেক -দখাই। আিম িনেজও
অেনকবার -দেখিছ। যতবার সুবনNর িভিডওটা -দখিছ। ততবার অবাক হেয়িছ। িবUান িবভােগর
ছাV হওয়ার কারেণ আমােক মাধ@িমক এবং উWমাধ@িমেক গিণত পড়েত হেয়েছ। গিণত আমার
কােছ িYয় সাবেজZ িছল না। িক[ সুবণNর অসাধারণ এই অিবKার -দেখ আমার গিণেতর Yিত
ভাল লাগা P\ হয়। আমার স@ার একবার বেলিছল, "-য কােরা -থেক িশEা ]হণ করা যায়। বয়েস
-ছাট হেলও, তার -থেক িশEা ]হণ করা যায়। " আিম সুবণNর কাছ -থেক অেনকিকছু িশেখিছ।
অনুেYরণা -পেয়িছ।

+কান নত:ন িসেনমা +বর হেল আমরা +সটার জন> অেনক আকষ6ণ অনুভব কির। নািয়কােক িনেয় আেলাচনা
কির। িক2 দুঃেখর িবষয় আমরা সুবণ6েক িনেয় আেলাচনা করার সময় পাই না। +FিসেডH ওবামা সুবণ6র
জন> কলম ধেরেছ। িক2 আমরা তার জন> িকছ: িলিখিন। নািয়কােদর +দখােনার জন> +চহারা আেছ। +যটা
+দেখ আমরা তােদর Fিত আকষ6ণ +বাধ কির। িক2 সুবণ6র অসাধারণ +মধা এবং সৃO আেছ। +যটা
নািয়কােদর সুPর +চহারার +চেয় ভাল এবং দািম। +যটা িদেয় িকছ: সংখ>ক মানুষ নয়, পুেরা িবQেক আকষ6ণ
+বাধ করােনা সRব।

পেহলা অে'াবর রাত +জেগ অেপ.া কেরিছ। িক2 সুবণ6 +নােবল পায়িন। এটা সুবণ6র ব>থ6তা নয়। বরং
+নােবেলর ব>থ6তা। +নােবল সুবণ6র মত একজন .ু েদ িবTািনর +ছঁ ায়া পায়িন। আগািম বছর আবার অেপ.া
করেবা সুবন6র +নােবেলর জন>। সবাই সুবণ6েক আজ .ু েদ আইনVাইন বেল িচেনেছ। একিদন সুবণ6েক তার
িনেজর নােম সবাই িচনেব। +সখােন আইনVােনর নােমর Fেয়াজন হেব না। সুবণ6 Wধ: আমােদর +দেশর গব6
নয়। পুেরা িবেQর গব6। সুবণ6 একিদন +নােবল িজতেব। +সিদন আিম ব: ক ফ:িলেয় বলেবা, আমার সুবণ6র জন>
+লখার +সৗভাগ> হেয়িছল। আিম তার জন> িলখেত +পেরিছলাম।
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