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kািnর ফাঁেক এক কাপ গরম চা, মিণ8ং ওয়ােক $বিরেয়ই গােয় মুেখ এেস লাগা ঠাNা িমিA হাওয়ার 
ঝাপটা, বাগােনর কাল পয8Gn $দখা kিড়টা ফুল হেয় $ফাটা, টাইম মেতা কােজর $বৗটার দরজার $বল 
বাজােনা অথবা !চt $সেল $কনা ‘হেরক মাল’-gেলা এেকবাের বােপর $খদােনা মােয়র তাড়ােনার 
মেতা নয়, $সটা আিবQার করা! 

এই সব আপাত িনরীহ িনতাn গতাnিতক ঘটনাgেলার $থেক sখ, তৃিp, খুশী খুঁেজ $পেলই $কlা 
ফেত। জীবেনর আনn, sখ, তৃিp — এই িতন bhা-িব]ু-মেহ^রেক পাওয়ার জনG িবরাট $কােনা 
অ^েমধ যেjর আেয়াজন করার দরকার হয় না। খােমাখা কাকেভাের উেঠ দামড়া $কড্স্ জুেতা পােয় 
গিলেয় $ভেতা মুখ আর $তেতা মেন লািফং kােব িগেয় হা-হা-হা-হা কের রাবণহািস $হেস বুেকর খাঁচা 
না সরােলও চলেব! 

!চt $সেলর কথায় মেন পড়ল, এখন মধুমাস! আমার $বান িবেকেলর বরাd ফুচকা ফাlুনী বাতােসর 
সেŋঁ উদরs কের গদগদ হেয় আমােক এক লাইন িলখেল — ‘বসn এেস $গেছ।’ 

পেড় অবাক হলুম। িলখলুম — ‘$তা? িনেজর বািড়েত বসn আসেব না $তা িক $চার আসেব?’ 

pচN রাগ $দিখেয় $স পাlা িলখেল — ‘ওের আহাmক! এ বসn আমার বর বসn নয়!’ 

ও হির, তাই বেলা  — এ মধু বসn! 

মনটা িকছু খারােপর িদেক ঢলেলা। বসেnর $তা আমােদর এখােনও আসার কথা। অথচ ফুেলর 
বাজাের আর পথঘােটর $কােণ িকনাের একমুেঠা হলেদ ডGােফািডেলর গালভরা হািস ছাড়া আর $তা 
$তমন িকছু বুঝিছ না। 

সpাহ ফুেরাল না, $দিখ $বান আবার িলেখেছ, ‘দূর হেয় যাক্ যাক্ যাক্।’ পেড় আেkল gড়ুম হেয় 
$গেলা। ‘কােক দূর দূর করিছস?’ জানেত $চেয় িলখলাম। 

উtর এেলা — ‘বব8র বসnেক।’ মােন! এই $তা আhাদ হিrল মধুমােসর সব8নােশ পেড়। হঠাৎ হল 
িক? 

$বানেক না ঘাঁিটেয় ধরলাম শাঁটুলেক। ‘হGাঁ $র, $তােদর খবর িক?” 

http://bongdhong.com/2016/04/10/chaitra-sale/


- ‘মGািরেনেটড $sেজ আিছ, মামী!’ 
- ‘$স আাবার িক $র?’ 
- ‘ঘােমর জেল।’ 
- ‘িকnt এখন $তা বসn!’ 
- ‘$তামার বসn $গেছ $তল আনেত। এবার ভাজাপব8 vr হেব। grেদব গরেমর $যমন মিজ8। 

$বক্ড্, gীলড, ভাপা, $পাড়া। $তামার আর িক! থােকা $তা গােয় $বাঁটকা গnওয়ালা 
ইগলুওয়ালােদর পড়িশ হেয়। যেতা বড়িশ $তা িগলিছ আমরা!’ 

pসŋঁ $ঘারােত বিল, ‘শাঁটুল! !চt $সল চলেছ না িক এখেনা? 
- ‘রম রম কের।’ 
- $দিখস $তা, িদদার যিদ িকছু লােগ।’ 
- ‘হাঃ হাঃ। লাগেব !ব িক! িদদা অলেরিড িলিs ধিরেয় িদেয়েছ হােত। vনেব?’ 

মেন মেন ভািব, বাbাঃ, এই বেয়েসও মা !চt $সেলর $মাহমায়া ছাড়েত পারেলা না! উদাস sের বিল, 
-  ‘বল।’ 
- ‘একটা হাতকড়া, $কামের বাঁধবার নারেকেল দিড়, $পট gঁেতাবার লmা rল আর মুখ $দখােনার 

লjা ঢাকেত মাথা চাপা $দওয়া ছালার একটা বsা।’ 

বুেড়া মার মিsেQর ssতার িচnায় িমিনট dেয়ক কথা আটেক যায়। $শেষ সামেল িনেয় বিল, ‘এসব 
িক শাঁটুল!’ 

শাঁটুল তরল গলায় বেল — ‘িদদা বেলেছ, “ছGামড়া বসnডাের ধরিতই পাইলাম না দGাখিল? অের 
ছালার বsায় ঢাইকGা  !চt $সেল পুইরGা পুিলিশ মার মাইরGা দGাশ ছাড়া করা উিচত আমােগার। 
দামড়া, আইলাই বা কGান? গGালাই বা কGান?”’ 

জনািnেক খবর, জামাই বসn শাvিড়র !চt $সেলর বাজার ফদ8 vেন $বজায় $টনশেন আেছ। 

শাঁটুলেক বৃতাn িজেjস কেরিছলাম ঘটনার পিরণিত জানেত। আtপk সমথ8ন কের সেব বেলিছ, 
‘এখােন $তা আমরা গরমই পাই না, $তা বসn! আমােদর dঃখুটা িক $তারা বুঝিব?’  

$স চািলয়ািত sের বলেল, ‘মামী, খাপ খুেলা না। ঠাNা-ঠাNায় ঘাপিট $মের আেছা, থােকা। ঠাNার রং 
$দিখও না। পাবিলক $কলােব, এই বেল িদলুম!’ 
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