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বটুক বড়ােলর িবেsারণ
/মেtয়ী kমার
5খয়াল কের 5দেখেছন বটুকবাবু। যেব 5থেক আদেরর dলাল 5মেয় ইি@নীয়ািরং পড়েত বাইের 5গেছ, অনািমকার এ সংসাের Gধু 5দহখানাই
পেড় আেছ। pথম pথম 5তা আলুথালু অবsা! ফMালেফেল চাউিন। 5থেক 5থেক 5ফাঁস 5ফাঁস, হা hতাশ। িদন রাত বুক ভাঙা ‘হাঃ, 5হাঃ, ঈWর!’
এইসব কাতেরািk। এিদেক 5মেয়র বাইের যাবার টাকার বেnাবs করেত িগেয় বটুকবাবুর 5য লMােজ 5গাবের অবsা, 5স 5খয়াল রােখ 5ক?
বMাŋ 5থেক 5লান 5নওয়া ছাড়াও আিপেসর কােছও কrণা িভkা করেত হেয়েছ। িরটায়ারেমেNর আেরা বছর বােরা 5দরী, এই ভরসায় িকছু
সাহাযM পাওয়া 5গেছ। িফনাn িডপাটcেমেNর dম িপলার টু 5পাs-এর গােয় হােত পােয় /তলমদcন করেত করেত তাঁর নািভWাস ওঠার অবsা
হেয়িছল। 5লান সMাংশান হেয়িছল িঠকই, তেব ইদানীং তাঁর মেন হয় তাঁর 5ডেsই 5যন কােজর পাহাড়gেলা হাঁটু 5গেড় বেসই থােক।
সংসাের কৃতjতা বেলও 5তা একটা কথা আেছ! এই 5য এখন হাতওয়ালা একখানা 5গ@ীও খুঁেজ পােkন না। যতবার আলমারীর তাক
খাবলােkন উেঠ আসেছ বগলকাটা 5গ@ীgেলা যা আিদেখMতা কের অনািমকার 5বান গতবার জামাইষmীেত d পMােকট উপহার িদল — 5সই
dচেkর িবষgেলা। এিদেক আটটা চিlেশর আপটা িমস্ করেল আজ 5লট-এর চkের পড়েত িতিন বাধM। আিপেসর নতুন 5ছাকরাgেলার মতন
িতিন 5তা আর হাজারীবাবুেক ওয়াট্স্ অMােপ 5মেসজ পাঠােত পােরন না, ‘অন দM ওেয়, বস্!’ িবেশষ কের হাজারীবাবু sয়ং যখন তাঁেক
একিদন এই িনেয় রিসকতা কের বেলিছেলন, ‘ছMামড়াgেলার শয়তািন িক আর আিম বুিঝ না? কেমােড বেস 5মেসজ 5লেখ অন দM ওেয়! আের
বাপু, সওয়া আটটায় তুই যিদ অন দM ওেয় 5তা আিপেস ঢুকেত 5তার আেরা সওয়া এক ঘNা 5লেগ 5গল?’
উপায় না 5দেখ বটুকবাবু বগলকাটার একখানােতই 5তেতা মুেখ মাথা গলােলন। এখনও খাবােরর ডাক পড়ল না। গরম 5ধাঁয়া ওঠা ভাত গলা
িদেয় নামােত পােরন না। কতবার অনািমকােক বেলেছন ‘অnতঃ িমিনট পেনেরা আেগ 5বেড় িদও’ — তা কাকসM পিরেবদনা। বMs হােত
rমাল, হাত ঘিড়, মািনবMাগ িতনেটেকই টােগcট করেত িগেয় বুঝেলন এক রািtেরই মািনবMাগটা pচুর ওেয়ট লুজ কেরেছ। খুচেরা পয়সার
আজকাল 5যন আকাল পেড়েছ। অেটাওয়ালা 5থেক সবিজওয়ালা, মাছওয়ালা এমন িক পাড়ার মুিচটা পযcMn ‘খুচেরা আেচ 5তা দাদা?’ বেল
আেগ এনেকায়াির 5সের 5নয়। আবার আিপস 5ফরত pায়ই অনািমকার এটা ওটা বায়না 5লেগই আেছ। 5স নতুন gেড়র রসেগাlা 5হাক িক
এক গািছ kমেড়া ফুল, িবষুMদবােরর পূজার শালপাতার পMােকট 5হাক িক হরিলk িবsুট। আর এই সব জায়গায় িদেত হয় খুচেরা। লkM কের
5দেখেছন, এরা 5কউই িকnt কখেনা রাউN িফগাের দাম রাখেব না। হয় বলেব বােরা, নয় বিtশ বা বাহাn!
‘এ 5হঃ 5হঃ,’ মািনবMােগর 5পটটা িটেপ বলেলন বটুকবাবু। ‘এেkের লাইেপাসাকশান সাজcাির 5সেরেছ!’ িবরk মুেখ গলা তুলেলন, ‘বিল,
5খেত 5টেত 5দেব িকছু?’
রাnাঘের উঁিক মারেছ 5মাkদার বিড় 5খাঁপা। dেল dেল বাসন 5মেজ চেলেছ 5স এক মেন। অnরমহল 5থেক ভাসা ভাসা উtর এল, ‘ও-মা,
তুিম 5রডী? 5মাkদা-আ-আ-আ…!’
মেন মেন িবষম 5তেত উঠেলও সামলােলন বটুকবাবু। মাস dই হল 5ভােরর লািফং kাব জেয়ন কেরেছন। 5সখােন িশেখেছন রাগ বMাটােkেল
যখন মাথার িঘলুেত gিড় 5মের উঠেত চাইেব তখন হািসর 5হাস্ পাইপ িনেয় অMাটাক করার জনM সদা 5রডী থাকেত হেব।
শb কের 5চয়ার 5টেন বসেত বসেত বটুকবাবু বMাঁকা মুেখ হাসেলন। ‘5হঃ 5হঃ 5হঃ, সময় 5তা আর আমার 5পাষা kkর নয় 5য পােয় পােয়
ঘুরেব! আমােকই তার 5পছেন গলায় বকলস্ 5বঁেধ ktার মতন ছুটেত হয়।’
হােতর 5মাবাইলখানা আলেগােছ ধের বটুকিগnী আhাদী গলায় বলেলন, ‘বাঃ, 5বেড় বেলছ 5তা! সময় আমার 5পাষা kkর নয়! বাঃ! hমম্…
িবন্ িবন্ করেছ, িবন্ িবন্ করেছ… হMাঁ, সমেয়র সারেময়। দাঁড়াও, এkুিন কMাপশানটা িলেখ রািখ। পের ভাবনাটা পেদM ছেক 5ফলেলই হেব।’
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5মাkদা 5গামড়ামুেখ গরম 5ধাঁয়া ওঠা ভােতর থালা হতভm বটুকবাবুর সামেন নািমেয় 5রেখ চেল 5গল। িগnী রসােলা ঘন sের বটুকবাবুর
পােশ একটা 5চয়ার 5টেন বসেত বসেত বলেলন, ‘d িদন ধের নীলাmু সমােন আমার িপছেন 5লেগেছ জােনা? বেল, আিম নািক চলেত চলেত
5থেম যািk, বলেত বলেত ভুেল যািk! এবার ওেক দMাখােবা আমার পদMসtা আবার ডানা 5মেল উড়েত চাইেছ, নাচেত চাইেছ…’
‘ধMােtাির! দূর হ’ — বেল িবষম 5জাের 5চঁিচেয় তখন 5থেক ভনভন কের উড়েত থাকা একটা 5বয়াদপ মািছেক তাড়ােলন বটুকবাবু। িগnীর
পদM সtা 5গাঁtা 5খেয় চুপ।
ডােল 5লবু ডেল এক gাস মুেখ তুেলেছন, িগnী গmীর মুেখ বলেলন, ‘5শােনা! িঠক কেরিছ আমার একটা কিবতা সংকলন 5বর করেবা।
নীলাmুর 5চনােশানা pকাশক আেছন। 5কান অsিবেধ হেব না।’
5কাঁত কের জল িগেল বটুকবাবু উেঠ পড়েলন। হাত ধুেত ধুেত বলেলন, ‘তা কত খসােত হেব এবার? মােস মােস 5মেয়র িপছেন ডলাের টাকা
যােk আমার, বুঝেল, ডলাের! আিম আর এক পয়সাও বােজ খরেচ 5যেত পারব না।’
অনািমকার আhাদী ভাবটা 5গল 5ঘঁেট। িঠক তখুিন বটুকবাবু stীর মুেখর ভাবাnেরর 5থাড়াই 5কয়ার িদেয় বেল উঠেলন, ‘আমার হাতওয়ালা
5গ@ীgেলা 5গল 5কাথায়, অMাঁ? একটাও খুঁেজ 5পলাম না!’
5টিবল 5ছেড় উেঠ পড়েলন িগnী। কড়া গলায় বলেলন, ‘িক 5ছাটখােটা বMাপাের বকবক করেছা!
হাতকাটাgেলা আেছ 5তা! িমিল কত ভােলােবেস িদল।’
‘অMাঁ হ্ হ্! ভােলাবাসা না ছাই! জামাইষmীেত 5গ@ী উপহার িনেয়, 5যেত হল ওহ্ কMালকাটা!
িবশ হাজার টাকা 5খটেনর দাম gেন িদেত হল কােক? না এই জামাই বাবাজীেকই! গŋাঁ জেল
5বেড় গŋাঁপূজা, 5কমন!’
অনািমকা 5কবল দাঁত িকড়িমড় করেলন। টাকার কথায় জুেতার িফেত বাঁধেত বাঁধেত বটুকবাবুর
মেন পেড় 5গল মািনবMােগর ওেয়ট লেসর কথা। িগnীেক ঠুেস বেল িদেলন, ‘হাতওয়ালা 5গ@ী
না পাওয়াটা 5ছাটখােটা বMাপার নয়। 5তামােক যিদ এখন বিল িদবারাt ওই নীলাmু জাmুবানটার
সেŋঁ পদM িনেয় পাকািম না কের মন িদেয় ঘর সংসার কর, তা 5তামার 5কমন লাগেব Gিন?’
‘িক?’ ঘের 5যন বাজ পড়ল। ‘আমার পদM চচcােক তুিম 5তামার িবটেকল গnওয়ালা ছাতাওয়ালা
5গ@ীর সােথ তুলনা িদেল?’ তজcনী উঁিচেয় 5ধেয় এেলন অনািমকা। ‘তুিম আমার পদMসtার
উnিতেত আজ পযcMn কী কেরছটা কী, Gিন? আর নীলাmু! যােক তুিম জাmুবান বলেল, 5স আমার
কেলজ জীবেনর হািরেয় পাওয়া বnু। ভােগM িছল 5ফসবুক! তারপর কিফ হাউেস 5দখা, 5ফান
নাmার 5দয়া-েনয়া, আর তারপর? বািকটা ইিতহাস!’
বটুকবাবু িবকট 5চ†া করেলন হািসর 5হাসপাইপ খুেল পিরিsিত শীতল করার। বদেল ভসভস
কের মুখ িদেয় তীb sের 5বর হল, ‘আেj না! বািকটা আমার সেbানাশ।’
ছিব 5সৗজনM: ‘আেবাল তােবাল’/িনমcল বুক এেজিn

ঝগড়ার 5ডিসেবেলর ধাkায় অনM িদেনর তুলনায় গড়গিড়েয় হাঁটেলন বটুকবাবু। তাই আিপেস 5লট হেত হল না। মনটাও িকছু শাn হেয় এল।
নkড়েক গলা চিড়েয় চা-এর hkম িদেয় সহকমcীেদর সেŋঁ হালকা িকছু মsরা, আgন গরম বাজারদর, 5রাজকার Tাnেপােটcর 5বহাল হিককত,
খুচেরা পয়সার আকাল, এইসব িনেয় মাতbরী চােল d একটা আলাপচািরতাও 5সের িনেলন। ‘ঠক’ কের 5টিবেল চােয়র gাস নািমেয় নkড়
গmীরমুেখ এেস দাঁড়াল।
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এই নkেড়র একটা িবেশষ ভূিমকা আেছ আিপেস। 5যেহতু 5স বেসর খাস 5বয়ারা তাই তার আচার আচরণ, মুখভŋীঁ, গলার sেরর তারতেমM
কার কপােল কখন িক নাচেছ 5বাঝা যায়। নkেড়র ভািরkী চােল মেন মেন pমাদ gনেলন বটুকবাবু। ‘িক বMাপার 5র নকেড়?’ গলার sর
যথাসmব sাভািবক রাখার 5চ†া করেলন।
‘5ভতের যান। তলব পেড়েচ,’ নkেড়র সংিkp ভাষণ।
5কাঁত 5কাঁত কের 5কানkেম চা-টুk িগেল বড়বাবুর 5চmােরর িদেক হাঁটা লাগােলন বটুকবাবু। এমিনেত বড়বাবু মাnষটা জাঁদেরল হেলও বস্
িহেসেব খারাপ নন। 5মেয় বাইের যাবার সময় অতgেলা টাকা সMাংশান 5তা কিরেয় িদেয়েছন। বটুক বড়াল আর যাই 5হাক, কৃত• নয়।
আজকাল আিপেস িতিন 5ষাল আনা ছািপেয় আঠােরা আনাই িনেজর kমতাটুk িদেত চান। d হােত 5টেন 5টেন কাজ কেরন।
সাত পাঁচ ভাবেত ভাবেত বটুকবাবু ঢুেক পড়েলন বড়বাবুর ঘের। মুেখ 5কান পেkই কথা হল না। হাতটা বুেকর কােছ িনেয় নমsােরর ভŋীঁ
করেতই বড়বাবু হাত 5নেড় বসেত ইশারা করেলন। খািনক পের বটুকবাবু বুঝেলন সMর তাঁেক খুব মেনােযাগ িদেয় পযcMেবkণ করেছন। িক
বMাপার? মেন মেন একটু অsিsেবাধ হল ওঁর।
এবার Dয়ার 5থেক সMর 5বর কের আনেলন একটা সবুজ রঙা ফাইল। খুলেলন। 5শেষর পাতাটা খুেল এিগেয় িদেলন বটুকবাবুর সামেন।
জাঁদেরল হেল িক হেব, গলাটা এেকবাের মাখন িমিহ বড়বাবুর। এখন গmীর মুেখ িমিহ sের িতিন বলেলন, ‘সাপুড়িজ-পােলানিজ অMাN 5কাংএর ফাইলটা আপনার কােছ িছল না?’
তিড়ঘিড় বটুকবাবু বলেলন, ‘আেj সMর! আিম 5তা সMর সব আপেডট 5দেখ িদইিচ সMর…’
হাত 5দিখেয় বটুকবাবুর কথার 5sােত লিগ 5ঠেলন বড়বাবু। ‘এইেট 5দখুন 5তা। সাপুড়িজেদর 5কান িবষেয়র আপেডট 5লকা আেচ এেত?’
বড়বাবু ফাইলটা 5ঠেল 5দন বটুকবাবুর কােছ।
5শেষর পাতায় gেkর অিডেটর লাভ kিতর িহেসেবর নীেচ 5মাটা 5মাটা ছাঁেদর অkের 5লখা এ িক সব!
“বড় ভােলা লােগ 5তামার 5দয়ালা,
5তামার টােন ছুিট টািলগ@ টু 5বহালা।
জীবনটা িছল 5যন িবষ 5তেতা করলা,
পাকা হােত িদেল ঘাঁই হেয় রাঙা কাতলা।
রগরেগ 5ঝােল ঝােল 5বেড় আিছ কিবলা,
আিম িপরীচ, তুিম 5পয়ালা।”
হতভm হেয় মুখ তুলেলন বটুকবাবু। বড়বাবু ওনার কােলা
kচkেচ 5পনটা মধMমা আর বৃdাŋুঁেmর ফাঁেক ধের নাচােkন।
ভাবটা আর বেল 5দবার দরকার 5নই। 5সটা অবশMই এই 5য, ‘এ
সেবর মােন িক?’ মােনটা 5য িক হেত পাের 5সটা ভাবেত ভাবেত
বটুকবাবু িহমিসম 5খেত লাগেলন।
এবার বড়বাবু মুখ খুলেলন। বjগmীরমুেখ এবং িমিহদানা sের
ছিব 5সৗজনM: ‘আেবাল তােবাল’/িনমcল বুক এেজিn
বলেলন, ‘5দkন বড়ালবাবু, এ িজিনষ 5য আপনার নয় তােত
িবndমাt আমার সেnহ 5নই। আিম 5তা আর আপনােক আজ 5দকিচ না। িতিরশ বছর হেত চলল। কতা হেk, এ কাজ করেল 5ক?’
গলার sর খােদ নািমেয় বটুকবাবু অপরাধী হেয় বলেলন, ‘সMর, আিম সMর 5কসটা 5দখিছ সMর। আর যােত 5কানিদন 5স সাহস না পায় তার
বMবsা আিম 5দখিছ।’
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‘সাহস? কার সাহস?’ বড়বাবু দমবার পাt নন। অগতMা বটুকবাবু হােট হাঁিড় 5ভেঙ বলেলন, ‘সMর, হsাkরgেলা এেখেন িকছুটা 5খলােনা বেট,
িকnt আমার পেকেট 5য কােগর ঠMাঙ বেগর ঠMাঙ কের আলু-িপঁয়াজ-চারােপানা-ছটা িডেমর বাজার ফদc 5গাঁজা আেছ তােত অত িছিরছাঁদ না
থাকেলও, অkেরর িমল 5দেক মালুম হেk এ কাজ আমার িমেসেসর সMর।’
‘িমেসেসর? hমম্,’ বেল gম 5মের যান বড়বাবু। গিতক sিবেধর নয় 5দেখ বটুকবাবু 5বাঝান — ‘আসেল সMর, একমাt 5মেয়টা বাইের পড়েত
চেল যাওয়ার পের িগnী খুব মুষেড় পেড়িছেলন। িচরটা কাল বস্িগির করার sভাব 5তা! সMির সMর, ভুল বুঝেবন না, হিm তিm কের খবরদাির
ফলাবার আর 5কউ রইল না, আিম সMর আর কতkণ থািক, 5হঃ 5হঃ… 5তা যা বলিছলুম। িদবারাt Gধু 5ফাঁস ফাঁস, hঃ হাঃ। খাওয়া দাওয়া,
িনdা ঘুম িকছু নাই। তা আিপেসর ওই িবিপনবাবুর পরামেশc 5গলাম িনেয় একিদন মেনাময় মাইিতর কােছ। খুব নামকরা মেনািবদ সMর।
সহেজ িক আর অMােপা…’ কােলা 5পন 5নেড় বড়বাবু বলেলন, ‘কাম টু দM পেয়N, িমsার বড়াল।’
আেগর কথা িগেল বটুকবাবু বলেলন, ‘সMির সMর।’ তারপর ধুিতর পেকট 5থেক rমাল িদেয় কপােলর ঘাম মুছেত যােবন একটা 5গালাপী
রেঙর চার ভাঁজ করা রিশদ 5বিরেয় এল। ভাঁজ খুেল 5দেখ 5কমন 5যন একটা বাঁকা হািস 5খেল 5গল বটুকবাবুর মুেখ। িতিন িচরkটটা বড়বাবুর
সামেন 5মেল ধের বলেলন, ‘অMাই 5য, অMাই, 5দkন সMর, একবারিট 5দkন।’
বড়বাবু 5পন নাচােনা বn কের িচরkেট 5চাখ 5মেল বলেলন, ‘এ 5তা িবল 5দকিছ।’
‘আেj।’ বটুকবাবু কপােলর ঘাম মুেছ বলেলন, ‘5পছনটা উেl 5দkন, ওই 5ধাপাবািড়র, থুিড়, Dাইিkনীং-এর িবল।’
বড়বাবু িবেলর প—ােdশ ঘুিরেয় 5দেখন সবুজ কািলেত 5গাটা 5গাটা ছাঁেদ 5লখা —
“মেনর যত ময়লা যিদ 5পেTালওয়াশ হেতা,
মাস 5পাহােল পয়লা আিম ধুেতম অিবরত।
5যিদেক চাই আজ 5য 5দিখ ময়লা মেনর ভMাঁট,
কােজর 5বলায় ফkাকিড়, কথা কMাঁট কMাঁট।”
‘বাঃ!’ বড়বাবুর মুখ 5বশ হািস হািস হেয় উঠল। ‘আেj?’ বেল বটুকবাবু বড়বাবুর মন পড়েত চাইেলন। ততkেণ বড়বাবু বটুকবাবুেক
বলেলন, ‘এমন 5লখা 5ধাপাবািড়র িবেল 5কন?’
বটুকবাবু টাক চুলকােত লাগেলন। বড়বাবুর এনেকায়ারীর sরটা িঠক ভােলা লাগল না তাঁর। িক বলেবন বুঝেত না 5পের বুেকর কােছ dহাত
জেড়া কের 5ফর বলেলন, ‘আেj!’
বড়বাবু গmীর হেয় বলেলন, ‘জীবনটা অিডেটর 5খেরা খাতা কের 5ফেলেচন 5দকিচ। gনীর gণ কদর করেত িশkন। এখন আsন।’
বটুকবাবু মনমরা হেয় 5যই িপছু িফেরেছন, বড়বাবু 5ফর 5হঁেক বলেলন, ‘মেনািবদ মাইিত আপনার িমেসসেক 5দেক িক বলেল, 5সটা বলেলন
না 5তা!’ বটুকবাবু আমতা আমতা কের বলেলন, ‘আেj সMর, িতিন বেলেছন িগnীেক সবcদা খুশী রাখেত এবং িতিন যা করেত চান, তােত বাধা
না িদেত।’
‘ওঃ, 5s্লিNড! আপিন িমেসেসর 5দকভাল 5বশ ভালই করেচন 5দকিচ। gনী কিব কাবMচচcা করেছন 5ধাপাবািড়র িবেল। বাঃ বাঃ। Gnন,’
িমিহ গলা গmীর কের বেলন বড়বাবু — ‘পাকc sTীেটর অkেফােডc চেল যান। ওেখেন সবেচেয় দামী ফুেলল িডজাইেন বাঁধােনা খাতা িকেন
stীর হােত িদন। িবষয়েখার জিমদার পযcMn রামpসােদর কিবgণ বুেঝিছেলন বটুকবাবু। আর আপিন সামানM অিডটবাবু হেয় এত রসকষহীন
হেলন 5কমেন? অMাঁ?’
বটুকবাবু অপমােন মাথা নীচু করেলন। বড়বাবু হাত 5নেড় বলেলন, ‘যান! আর হMাঁ, িমেসসেক বলেবন, আজ 5থেক আিম ওনার আর এক
gণমুg পাঠক। 5কাথায় কেব ওনার পদMসভা থােক তা আিম আপনার 5থেক 5জেন 5নেবা’খন। 5দকেবন, ওনার কলম 5যন না থােম।’
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বড়বাবুর ঘর 5থেক আgন মাথা হেয় 5বরেলন বটুকচnd। ‘এঁঃহ্, বড় এেলন কাবM সমঝদার! আমার 5থেক পদMসভার 5খাঁজ করা হেব। 5কন?
আিম িক িগnীর 5সেkটাির না িক 5র?’
বড়বাবুর মুNুপাত করেত করেত 5থবেড় বসেলন 5চয়াের। নkড়েক ডাকেত হল না। জবাই হওয়া জীেবর 5থাবড়া িচনেত তার অsিবেধ হয়
না। 5স িবনা বাকMবMেয় এক 5গলাস জল 5টিবেল িদেয় 5গল। জল িগলেত িগলেত বটুকবাবু মেনর তp কড়াইেত নানা ভাবনািচnার ফুটকড়াই
ভাজেত থাকেলন। ‘কােবMর 5বগ না ইেয়র 5বগ! এেকবাের আিপেসর ফাইেল?’
এতিদন বাজার ফদc, 5দাকান িবল, মায় ইেলকিTিসিটর িবেল লাইন, dলাইন সহM কেরেছন। অিsর হেয় উেঠ দাঁড়ােলন। ‘নাঃ। আজ এসপার
িক ওসপার।’
হাত মুেঠা কের শূেনM ছুঁড়েলন, দাঁত 5বর কের হাসেলন। আবার বসেলন। মেনর আgেন কথা 5সঁকা চলেতই থাকল তাঁর। ‘িতিরশ বছেরর
কমcেkt বেল কতা। আজ ওই ছাঁইপাশ কতgেলা pলােপর জনM মান সmান সব 5গল? বিল, আিপস ফাইলটা িক 5তামার বগল কামােত
যাওয়া িবউিট 5সলুেনর িবল? আজ চাকির 5থেক নক্ আউট হেল 5মেয়র ভিবষMৎখানা 5দখেব 5ক? ওই জাmুবান নীলাmু? এঁঃহ্, আবার ফুেলল
খাতা িদেত হেব ওনােক।’ আবার 5দঁেতা 5হেস 5শেষ 5টিবেল খান dই মৃd ঘুঁিষ 5মেরেছন িক মােরন িন, পােশর 5টিবল 5থেক কৃŸ বটবMাল
উেঠ এেলন, ‘বMাপার িক 5হ 5তামার?’ বেল।
বৃtাn Gেন খািনক ভাবেলন কৃŸ বটবMাল। িবিপনবাবুর কলMােণ বটুক িগnীর এই পদM 5বেগর ইনটেলরাn িসেNDােমর কথা আিপেসর কম
5বশী সবাই জােন। pকৃত shদjােন বটুকবাবুেক কৃŸবাবু বলেলন, ‘বাপু 5হ, রাগেক িচt জয় করেত িদও না। 5তামার লািফং 5থরািপ 5দকিচ
িকsM করেত পােরিন। মেন 5রেখা 5তামার মাথায় এখন বকাsেরর মত 5দদার 5লােনর 5বাঝা। বড়বাবুেক চিটতং কের 5কােনা লাভ আেছ িক?
ওনার বলা 5শষ বাকMিট ভুেলা না — “5দকেবন, ওনার 5লখা 5যন না থােম।” অথcাৎ 5বৗিদর পদM সাpাই বn মােন বড়বাবুর কৃপাদৃি† 5তামার
উপর অn। িক আর করেব? যার যােত মেজ মন/ িক বা হাঁিড়, িক বা 5ডাম। ফুেলল খাতািট িকেনই িনও, ভাই।’ এই বেল উেঠ 5গেলন
কৃŸবাবু।
িগnীর পদMেক এেকবাের হাঁিড়-েডােমর সােথ তুলনা 5দওয়ায় মেন মেন একটু খারাপ লাগেলও pিতবাদ করার শিk 5পেলন না বটুকবাবু।
5সিদন কােজও আর মন বসােত পারেলন না। িনদৃ† সমেয়র িকছু আেগই বািড়মুেখা রওনা িদেলন। দরকার 5নই, দরকার 5নই কের পাড়ার
লালাবাবুর 5দাকান 5থেক একখানা বাঁধােনা খাতাও িকেন 5ফলেলন।
ঘের ঢুেক 5দেখন এ কী 5চহারা হেয়েছ িগnীর আধ 5বলায়? উেsাখুেsা চুল, দরদের 5ঘেমা মুখ, বMথা আর kািnেত ভরা। লতপেত শািড়র
আঁচেল কাটা 5থােড়র মতন পেড় আেছ িবশাল 5মাটা বMােNজ বাঁধা একটা হাত। আর অনM হাতটা মুেঠায় ধের কrণ চড় খাওয়া মুেখ বেস
নীলাmু!
হতভm বটুকবাবুেক 5দেখ নীলাmু উেঠ দাঁড়াল। ‘ইেয় মােন…’ তােক কথা 5শষ করেত না িদেয় িগnীর িদেক এিগেয় 5গেলন বটুকবাবু। ‘এ িক
বMাপার? িক হেয়েছ?’ িজjাসা করােত িগnী দাপুেট sের বলেলন, ‘হেব আবার িক? 5চােকর মাথা 5খেয়েচা না িক? 5দকেত পাে£া না, হাত
5ভেঙ 5গেচ?’
‘িk িক কের?’ বটুকবাবুর বMবহাের অবাকই হেলন অনািমকা। তাঁেক িনেয় sামীর এ জাতীয় বMsতা আজকাল 5তা ডুমুেরর ফুল। নীলাmু
এিগেয় এেস বলেল, ‘সMর, মােন হেয়েছ িক, আজ dপুেরর মুরগীহাটা সািহতMবাসের অনািমকা একটা িব¤ী তেকc জিড়েয় পেড়। এক উঠিত
কিব দাবী কের 5য 5মেয় কিবেদর পMানপMানািন অসহM। ছn িমল 5নই, তাল 5নই, dধcষc শbবn 5নই। 5কবল নািক 5ভসেভেস আেবেগর 5বেনা
জল। 5মেয়েদর পদM িবষয় িনবcাচনও অবcাচীেনর নMায়। 5সই সংসােরর খাওয়া লািথ ঝাঁটা, 5সই pকৃিতর নানা রকম রং ঢং 5দেখ হা হা, h h।
5সই বsাপচা নারীবাদ! 5তা 5সই িমচেকপটাশটা বেলেছ মিহলা কিবgেলার হােত 5তা এমিনই 5জার 5নই, ভাবনায় 5জাশ্ আসেব িক কের!
মারকাটািরং কাবM িলখেত 5গেল না িক সMর ডােmল ভাঁজা বাhবল চাই! আমরা সবাই মেন মেন িবরk হিkলাম। অনািমকা, সMর, মাঝখান
5থেক বMাটােক হাতkিsেত লড়াই কের নারী বাhবলীর 5নওতা িদেয় বসেলা।’
কাঁচুমাচু মুেখ নীলাmু থামেল বটুকবাবু বMs হেয় Gেধােলন, ‘তারপর?’
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কতcার উৎসাহ 5দেখ িগnী এবার িপেল চমকােনা গলায় 5কঁেদ উঠেলন, ‘ওেগা, ওই মুশেকা পােলায়ানটা এক 5মাচেড় আমার হাতটাই চুমেড়
িদল 5গা! িক ধুমেসা একটা তুিম ভাবেত পারেব না 5গা! ওটা একটা কিব? কিবর হাত অমন ভীেমর গদামাকcা হয় না িক 5গা…!’
stীর আচমকা কাnার 5তােড় বটুকবাবুর বাকMsুিতc হল না। পােশ 5ফাঁচ 5ফাঁচ Gেন ঘাড় ঘুিরেয় 5দেখন মাইয়Mা 5লােকর অধম নীলাmুটা 5চােখ
rমাল চাপা িদেয়েছ। হঠাৎ কের তাঁর 5খয়াল হল, িগnী পদMkিsেত তার ডান হাতটা 5ভেঙ এেসেছন। িনেজর কপােল সপাসপ চড় মারেত
মারেত উেঠ দাঁড়ােলন বটুকবাবু। ‘ও 5হা… 5হা… 5হা…।’
sামীর আচরেণ ঘাবেড় 5গেলন অনািমকা। নীলাmুও rমােল নাক 5ছঁেচ sিmত। বটুকবাবু এবার বগলচাপা বাঁধােনা খাতাটা 5টিবেল নািমেয়
5দওয়ােল মাথা ঠুকেত ঠুকেত হাউ হাউ করেত লাগেলন — ‘5হ ভগবান, এমন মাথােমাটা কিবও হয়? ওের, ভাঙিব যিদ বাম হাতটা ভাঙিল না
5কন? এখন আমার শMামও 5গল, kলও 5গল।’
িগnী আkল। বলেলন, ‘ওেগা, 5তামার হল িক?’
বটুকবাবু 5ফাঁপােত 5ফাঁপােত বলেলন, ‘হেব আর িক?
বােরা হাত কাঁkেরর 5তেরা হাত িবিচ,
বড়বাবু চেট 5গেল আিম 5ভেগ 5গিচ।
িগnীর পদM পড়েত না 5পেল,
5গাঁসাঘের িখল িদেয় িকল 5মাের 5দেব।
িকল 5খেয় িকলহজম 5সাজা কথা নয়,
চাkুষ 5দিখ আিম সব নয়ছয়।’
‘dম’ কের একটা ভারী আওয়ােজ hঁশ িফরল বটুকবাবুর। 5দেখন 5সাফায় পেড় িগnী 5গাঁ 5গাঁ করেছন আর নীলাmু হাওয়াই চিটেত পা গিলেয়
5sফ হাওয়া।
5বেড় আেছন এখন বটুকবাবু। লালাবাবুর জােবদা খাতা িনেজই ভরােkন। আ—যcM, এত ভাব ভাবনারা সব িছল 5কাথায়? 5যন মেনর
মMানেহােলর ঢাকনা খুেল 5গেছ। তেব িঠক কেরেছন িগnী ss হেল খাতা-কলম ‘যার কাজ যাের সােজ’ বেল িগnীর হােতই তুেল 5দেবন।
— সমাp —

আমার 5লখা ই-েমেল পাওয়ার জনM বং ঢং ডট কম্-এ সাইন আপ্ কrন

6

গl - বটুক বড়ােলর িবেsারণ

