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তীতুমীেরর িদদা 

,মেtয়ী kমার  

বই 2বাঝাই গnমাদন ব6াগটােক িপেঠ িঠকঠাক ব6ালাn কের সাইেকেলর প6ােডেল 2জাের িকক্ মারেত না মারেতই মা’র গলা, “সাইেকল 
চালািBস না রেকট?” ফেলাড বাই িদদার অিভেযাগ, “আঃ 2বৗমা, কতবার বিলিচ 2পছুন হাঁকেব না!” িদদার dgা dgা নাম িতনবােরর 2কাটা 
পুেরাবার আেগই বড় রাsার 2মােড় তীতুমীর ধাঁ। 

যেব 2থেক িহিsTর নতুন স6র িপেক এেসেছন জীবনটা 2যন িপন kশন! দাdর উপর নতুন কের pচN রাগ ধের। িহিsT 2তামার ধ6ান jান sp 
িছল, 2ভির ইেm̂িসভ! িকnt তাই বেল আমার নােমর 2পছেন ইিতহােসর ছুঁেচাবািজ 2ছেড় যাওয়ার মােন িক! এেক 2তা িহিsT সাবেজkটাই টপ 
টু বটম 2ঘােড়ল। 2ক কার দাদােক মারেলা, কাকােক রাখেলা, বাবােক ল6াং িদেলা! কার কেতা ভুরkেT মাকfা উdট িচnা, প6াঁচ পয়জার, সব 
এেকবাের সাল তািরখ নিথ িদেয় মগেজ ডাউনেলাড কের রাখেত হয়। পান 2থেক চুন খসেলই 2কালেগেটর িবjাপনী দnrিচেকৗমুদী 2দিখেয় 
িহিsT স6র িপেক বলেবন —  

“তীতুমীর! 2স িছেলা এক বীর।  
pাণ 2দােবা, মান 2দা2বা না, এই pিতjায় িsর। 
এ যুেগর তীতুমীর! বুিd জেম kীর। 
ভাঙেব, তবু মচকােব না, গেবেটর 2বয়াদিপ।” 

sােরর আবার পদ6বািতেক খাল 2খঁচার অেভ6স। 2সিদনই 2তা রাণােক িক ভােব টােগfট করেলন! “রাণা এক 2বাকা 2ছেল, মহারাণা নয় / 
মহারাণা রাণা হেল, বাপ 2র! িক ভয়!” 

2তেতা মুেখ সাইেকলটা s6ােN রাখেত রাখেতই লাs 2বেলর ঘNা। সহযাtী িকছু 2লট লিতফেদর ddাড় িডিঙেয় ছুটেত থােক তীতুমীর। 
পাশ 2থেক হাmীর হাঁপায়, “বস্, মুখটােক ম6াডাগাসকােরর ম6াপ বািনেয় 2রেখছ 2কন?” িসঁিড়র বাঁেক হািরেয় 2যেত 2যেত তীতুমীর তীর 
2ছাঁেড়, “2তার তােত কী 2র সাইেবিরয়ার ভাlুক! িবেকেল ফুটবল 2কািচং-এ 2দখা হেব।” 

তীতুমীরেদর বািড় পািতপুkের, তেতািধক এক পািত পাড়ায়। থাকার মেধ6 বাবা, মা আর িদদা। বছর িতেনক হল কাকা জামfানীেত চাকির 
িনেয় জামfান মিহলােক িবেয় কের ডুমুেরর ফুল। আর িপিস বছর 2দেড়ক আেগ িবেয় কের পািড় জমাল ওমােন। িপেসমশাই মn মাnষ নয়। 
2তেলর 2কাmানীর বড় চাkের। gজরািট হেল িক হেব, বাংলা বেল তরতিরেয়। িপেসমশাইও কাকার মতন 2কালকাতা আসার নােম 2হিভ 
ডরায়। উভয় 2kেtই কারণ এক — তীতুমীেরর িদদা। 

িদদা এমিনেত মাnষ ভােলা হেল িক হেব, আপাদমsক kসংsার আর 
অসmব শূিচবাই। gজরািট জামাই িনেয় মেনর খুঁতখুঁতািন জামাই-এর 
আয় অেŋর বহরেsােত 2ভেস 2গেলও িবেয়র আসের িদদার 
ছুৎমােগfর কলকািঠেত িপেসমশাইেয়র মেনর বািলেত 2সই 2য ভীিতর 
ক6াকটাস জেnিছল, িপিসর হাজার অশািnর বালুঝেড়ও 2স ক6াকটাস 
ওপড়ােনা যায়িন। sেযাগ 2পেলই িপিসেক 2শানায় িপেসমশাই, 
“আেরbাস! শািদ করেত িগেয় মরেত মরেত 2বঁেচ িফেরিছ। 2তামার 
মা আমার মটfািলিটর 2দাহাই 2পেড় আমার 2ভবলুমাকfা ফ6ািমিলেক কী 
পিT পিড়েয়িছল, 2খাদা মালুম! 2ভার চারেটর সময় সবাই িমেল ধের 
আমায় গােN িপেN কেতাgেলা ভ6াদেভেদ িচেড়র মN িগিলেয় িদেল। 
তারপর 2হাল 2ড অ6াবেসািলউটিল 2না ফুড! বেল, আেগ িবেয় 2হাক, 
তারপর খােব। আের ভাই, িজnা থাকেল তেব না িবেয়, তেব না 
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খাওয়া! 2নহাত ধের পড়লাম 2তামার 2ছাট ভাইয়ােক। বললাম, bাদার! িpজ 2সভ িম! 2স তখন 2তামার মার শkন, sির, িচেলর নজর বাঁচােক 
কখেনা dইটা আলুেবাNা, কখেনা 2রশমী কাবােবর টুকড়া কখেনা ভাঙা 2ধাকলা সাpাই িদেয় িদেয় মাঝ রাত অবিধ আমায় িজnা রাখল। 
আবার ওই sারেভশান টচfার 2সেল ঢুকেবা আিম? কিভ 2নিহ!” 

িপিস যত 2বাঝায়, এবার 2গেল জামাই আদর কােক বেল তা 2দখেব, িকnt িপেসমশাই নােছাড়। জামাই আদেরর 2য sােmল 2স 2দেখেছ 
তােত তার মেন 2কােনা ভরসা 2নই। 

কাকার 2কস আবার উেlা। জামfান কাকী ইিNয়া িভিজট করার জn মুিখেয় থাকেল িক হেব, কাকা উেlাsের গীত গায়। “হািন, ইিNয়া ইজ 
নট অল অ6াবাউট ট6াজম6াহাল অ6াN কাির। 2মইন pবেলম ইজ ইনসাইড মাই বািড়, আই মীন 2হাম। ওখােন যা একিট িপস অফ ওয়াকf 
আেছন না, 2ভির 2ড�ারাস।” stীেক আর কত 2ভেঙ বলা যায়! কালই 2তা মার িক মুখনাড়া 2ফােন। 2রাজ জানা চাই, “কী 2খিল?” 

“কী আবার, আলুেসd।” বেলিছল কাকা। 
“আজও আলুেসd! ব6াপার িক 2র 2তােদর? �ধু আলুই ফেল ও অ�েল?” 

মােক এখন 2বাঝােব 2কান সাহেস 2য ম6াশ পেটেটা আর কাির উsf অথfাৎ শূকর-সেসজ কাির, এটাই জামfানেদর 2রাজকার ডাল-ভাত। মুেখ 
বেল, “মা, আমার তাড়া আেছ। অিফেস 2বেরাবার আেগ ডাsবীন িরসাইিkং কের 2যেত হেব।” 

মা হতবাক। বেল, “িবমেল, 2সটা আবার িক র6া? সাইেকেল কের ময়লা 2ফলেত যািব?” 

2ছেল 2বাঝায়, “আের না মা, এখােন অদরকাির কাগজপt 2ফলেত হয় নীল ডাsবীেন। pািsক ইেয়ােলেত, িটেনর িজিনস কােলা রং-এর 
ডাsবীেন আর ফলপাkড় সবিজর 2খাসা, িডেমর 2খালা সব সবুজ রেঙ, বুেঝছ?” 

“ম6া 2গা, সাত সকােল িছি�র ময়লা বাছিব?” ফুঁেস ওেঠন 2মাkদা। এই হল মােয়র িরঅ6াকশন। 2বৗ িনেয় 2কালকাতায় 2গেল মান সmােনর 
িকছু বািক থাকেব আর! িকnt 2sফািনর জামfান 2গাঁ। উেঠ পেড় 2লেগেছ বাংলা িশখেত। কাকা ভয় 2দখায়, “শা�িড় মুখনাড়া িদেল করেব কী?” 

সদ6 2শখা বাংলায় কািক বেল, “কােন kলা gঁজেবা।”  

�েন কাকা ভােব, মােয়র কথার 2বামেশল অ6াটাক 2থেক বাঁচেত কােন তুলা নয়, kলাই দরকার। “বাঃ! bােভা! gট্। খুব িশেখছ 2তা!” 

কািক িdgণ উৎসােহ বাংলােদশী pকাশনার বাংলা বই খুেল dেল dেল পেড় — “আওফনােম বাড - 2গাসল, ওয়াসার - পািন!” 

*** 

2রাজ dপুের িনপাট একিট ভাতঘুম না িদেল তীতুমীেরর মােয়র মাইেgেনর ব6থাটা ঢুঁ মারেবই। মাইেgেনর আর িক 2দাষ! শা�িড়র সেŋঁ 
এতgেলা বছর একছােদর নীেচ কাটােনা 2তা চািTখািন কথা নয়। ঘুম 2ভেঙ উঠেলন িক �r হয় ওনার জবাইএর বকির 2খাঁজা। 2কান 2কান 
িদন পূজাঘের ছড়া ঝাঁট িদেত িদেতই তীতুমীেরর বাবােক বােছন, “অ অমু! 2সই তুই 2সামবার দািড় কাটিছস?” 

“2তা িক করেবা? 2তামার 2তা 2সাম টু শিন ব6াগড়াপািটfর ফুল প6ােকজ। শিনবার বলেব, চুল কািটস না। রিববার না িক আমার জnবার। ছুির 
কাঁিচ আনটােচবল। �kবার তীেতর জnবার, অথচ আমার চুলদািড় কাটা বারণ। এখন 2সামবােরর 2পছেনও 2লেগছ?” 

প6াঁচ 2খেয় 2বজার মুেখ িদদা নািতর ঘের 2ঢােক। “অ তীেত! 2য �েয় থােক তার ভাগ6ও �েয় থােক।”  

কােন বািলশ 2চেপ বাবার গজগজািনর 2ডনিসিট কমাবার ধাnা করিছল তীতুমীর। িদদােক ঘের ঢুকেত 2দেখ পাশ িফের �েয় বলল, “2ডাN 
ওির িদদা! 2তামার িsচ 2থরািপর gঁেতায় আিমই �েয় থাকেত পাির না, 2তা আমার ভাগ6!” 
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রাnাঘের ব6s হােত বাবার 2bকফাs 2রিড করেত করেত মােয়র কথার hল 2ভেস আেস, “আজকাল মŋঁলও মােয়র 2sহদৃি�েত আেছ। চুেল 
�াmু বারণ।” 

বাবার গজগজািনর ভল6ুম 2লা-েত হেলও চলেছ। “মŋঁল-বুধ আমার আিলf আওয়ারস িমিটং থােক। আিম িক চুলদািড় কাটার জn 2ভার 
পাঁচটার সময় উঠেবা? আর তা না হেল বেলা, গােল মাথায় অ6ামাজেনর জŋঁল িনেয় দা-কাটাির হােত 2র-ের কের বেসর rেম 2সঁিদেয় যাই!” 

2ছেল, 2ছেল-েবৗ-এর অিবমৃ�কারীতায় যারপরনাই kুb হয় িদদা। এেদর মŋঁল িচnােতই না সারািদন পাঁিজ পুঁিথ ঘাঁটা। িতিথ নkt 2দখা, 
বাছ িবচার করা। যার জn চুির কির, 2সই বেল 2চার? 

িদদা অিভমান ভের রাnাঘের ঢুেক গড়গিড়েক বেল চা িদেত। গড়গিড় ততkেণ রােতর বািস বাসনgেলােক একps ধারাsান কিরেয় পিবt 
কের 2রেখেছ। দাdর আমেলর 2লাক। িদদার শেতক  মুখনাড়া আর বাছিবচােরর বিডলাইন বেল 2বালড আউট হেয় 2দেশর বািড়র 
প6ােভিলয়ােন 2বাঁচকা কাঁেধ হNন 2দবার 2লাকই 2স নয়। তাই িদদা যখন কারেণ অকারেণ 2চঁচায়, “2তাের কতবার বিলিচ ছাদ ঝাঁট িদেয় 
ঝ6াঁটা খাড়ায় রাখিব 2ন। ঝ6াঁটা সেbাদা �ইেয় রাখিত হয়। ঠাkেরর ফুল তুলেত িগেয় মধুমালতীর ঝােড় 2দিখ খাড়ােয় আেছ ঝ6াঁটা।” 

অথবা, “আ 2মােলা যা, উেঠােনর মইটার নীচ 2দ dkুর 2বলা 2হঁেট এিল?” তখন গড়গিড় মুেখ িশ�র সারল6 এেন বলেব, “িকছু বলেতেছা 
বড়মা?” 

িদদা সpgােম sর তুেল বলেব, “সাতকাN রামায়ণ �নেলা এখন বেল সীতা কার বাপ!” 

উtের গড়গিড়র িবনীত ইনফরেমশান, “িছঃ মা! সীতা মা জননী। বাপ হেবন 2কমিন!” 

িদদার লাs বল্, “সবিজর ঝুিড়েত 2মাচা 2দখলুম। খবরদার শিনবার 2যন রাnা না হয়।” 

গড়গিড়র িদদার বেল িদদােকই নকআউট, “িছঃ মা, ভাdর মােস লাউ, শিনবার 2মাচা, খাওয়া অিত ওঁচা।” 

অতএব তীতুমীরেদর বািড়েত নারেদর িবেশষ �ভদৃি� 2লেগই আেছ। িদদার gr থােকন ,কখািলেত। সংসােরর ঊনেকািট 2গালমােল কাতর 
িদদা 2গালিট 2ছেড় মালিট পাওয়ার আশায় মােঝ মােঝ grর শরণাপn হয়। gr বেলন, “কা তব কাnা! কেs পুtাঃ! সংসাের সঙ 2সেজ 2ঘারা 
বই 2তা নয়। এ সংসাের আেছটা িক? �কেনা আঁিট আর চামড়া। অতএব সাধন ভজন, grেসবা, যাগ যj - এই হল 2মাkলােভর পথ। 
এসেবর আেয়াজন কেরা, মন শাn হেব।” 

2সই 2থেক উেঠ পেড় 2লেগেছ িদদা। বািড়েত ঘটা কের নারায়ণ পূজা sিs স6sয়ন করেব। তীতুমীর অব� পই পই কের বেল 2রেখেছ 
িদদােক, “2তামার ওই উৎসব টুৎসব আমার পরীkার পের 2কােরা। 2তামার gr আমােদর বািড় আসা মােন 2তা আমার 2হামেলসেদর দশা। 
িনেজর ঘর 2ছেড় দাও। টয়েলট 2শয়ার কেরা। 2গলবার 2দিখ 2তামার gr আমার পাজামা পের ঘুের 2বড়ােBন।” 

�েন িদদা ভিkেত গদগদ হেয় মাথায় হাত 2ঠকায়। “অৈহতুকী কৃপা! এর মমf তুই িক বুঝিব তীেত? 2স না হয় 2তার পরীkার পেরই হেব 
পূেজা। িকnt িদদাের 2তার একটা উপকার কের িদেতই হেব বাবা!” 

পােনর িডেব খুেল তীতুমীেরর িবছানায় বসার উদেযাগ কের িদদা। তার মােন এখন pচুর ভাট বকেব। এিদেক হাmীেরর সােথ তীতুমীেরর 
ফুলফেমf 2ফসবুেক চ6াট চলেছ! িদদােক কাটােত ব6sতা 2দখায় তীতুমীর। “আমার এখন অেনক কাজ। রািtের 2বােলা।” 

নািতর কথায় িবndমাt rেkপ না কের 2মেঝয় পেড় থাকা sুল ব6াগটা 2চয়াের 2হঁচেড় তুেল িনেয় িদদা ধপ্ কের বেস পড়ল খােট। একখানা 
িখিলপান মুেখ িচিবেয় বলল, “কেতাবার বিলিচ, মা সরsতীের 2মেঝয় 2ফেল রাখিব 2ন। ঐ জn 2তার িবেদ6 বুিd মুkেলই রেয় 2গেলা।” 

তিড়ৎ গিতেত হাmীেরর সােথ 2মেসজ চালাচািল চলেছ। “ফুটবেলর টুনfােমNটা কেব িফk করেল 2বটার হয়? িহিsTর িপেকর 2চাdgি�র 
এ6ায়িস িক ত6ায়িস! রাণার 2বােনর উপর আমার kাশ্? 2সা আবসাডf!” 
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এ সেবর মােঝ িদদার 2বআেkেল কেমেN রাগেত িগেয়ও 2হেস 2ফেল তীতুমীর। “তাই বুিঝ! তা দাdরা 2তা সব মািটেত ম6াট িবিছেয়ই 
2লখাপড়া করেতা �েনিছ। অ6াN িহ ওয়াজ আ িজিনয়াস্! তাহেল?” 

িদদােক এিদেক প6াঁেচ 2ফেল ওিদেক 2দেখ হাmীর িলেখেছ, “জািনস, 2নkট্ মােn 2সালার একিলp 2দখা যােব। বাট, পািশfয়াল।” 

পেড়ই তীতুমীেরর 2চােখ বা� অফ্ সেষfফুল! িদদা এসব সময় যােক বেল ভয়ŋরী! তীতুমীর তখন 2বশ 2ছাটই যখন একবার সূযf6 gহণ 
হেয়িছল। 2স িক কাN! জলত6ােগর pবল 2বেগ তীতুমীেরর sুইসেগট pায় 2ফেট যািBল, তবু িদদা টয়েলট 2যেত 2দয়িন। বেল, “অn হেয় 
যািব।” িদদােক 2বাঝােব 2ক 2য টয়েলট না 2যেত 2পের বরং 2স তখন 2চােখ অnকার 2দখিছল। 

“মাই গড!” হাmীরেক সমsা জািনেয় 2টkট কের তীতুমীর। বািড়েত যা 2হাক একটা ভুজুং ভাজুং িদেয় হাmীরেদর বািড়েতই 2থেক যােব ওই 
িদনটা। সেŋঁ সেŋঁ বুেড়া আঙুেলর কলা মাকfা ‘ওেক’ িসগnাল। সােথ 2লজুড় কেমN, “ওঃ মাইির! hাটস অফ্ টু ইেয়ার অ6াবিরিজনাল িদদা!” 

2চাখ িপটিপিটেয় অেনকkণ খুঁিটেয় খুঁিটেয় নািতেক 2দখিছল 2মাkদা। সেব মাt দশ 2কলােসর ছাt িকnt নাক 2চাখ কপাল সব sলুkুেণ। 
মুেখ যতই বুিল কাটুক মনিট নরম মাখেনর তাল। “বিল, অ তীতুভাই! আমার কাজটা করিব 2ন?” 

তীতুমীর তখন হািস হািস মুেখ হাmীরেক িলখেছ, “ওঃ! 2সই িদনটা অনফরেগেটবল! নতুন 2ডিনম আর 2মrন িট শাটf লিড়েয় আমােদর 
বািড়েত ঢুকিছস, সজেন গােছর ডােল বসা 2তার ফরচুন 2তার ঘােড় তার কেmািট কের কাবার।” 

হাmীর d 2চােখর জল ঝরা িsকার পাঠায়। সােথ কেমN, “2কােtেক 2তার িদদা এেস হািজর। িখক্ িখক্ 2হেস বেল, ‘পািখর g? খুব �ভ!’” 

হাসেত হাসেত d 2চাখ িদেয় জেলর ফুলিক িছেটােB এমন sীকার পাঠায় তীতুমীর। কেমেN 2লেখ, “তা আর নয়! যািBিল 2তা আমার 
সাইেকল ধার কের 2মানািলর সেŋঁ 2ডেট। 2সটা 2য কত �ভ তা আজকাল 2তােক 2দখেলই 2মানািলর িহিsিরকাল অ6ািটিটউেড 2বাঝা যায়।” 
হাmীর গনগেন রােগর মুখেক দূত পাঠায়। “2চাপ।” 

“িলখিব পড়িব িকছু, না িক ওই 2ফান 2টপা 2টিপেতই  উতের যািব ফাইনাল?” দরজার বাইের মােয়র খবরদাির নাক। তাড়াতািড় িদদােক 
িশখNী খাড়া কের তীতুমীর। “মা, িদদার সেŋঁ একটা ইমপটf6াN ইsু িডসকাস করিছ। 2ডাN িডsাবf।”  

“hঃ,” বেল dজনেকই তািBেল6র দৃি�বাণ 2হেন মা ভ6ািনশ। হাmীরেক সটেক পড়েত বেল একটা 2মেসজ পািঠেয় তীতুমীর ভাবল, ব6াপারটা 
এখনকার মতন িমটেলও রােt বাবা অবিধ গড়ােব। তা গড়াক। আপাততঃ িদদার জnই ঝােমলার হাত 2থেক বাঁচেলা। কৃতjতার sের 
তীতুমীর বলল, “ও 2k িদদা, িক চাই বেলা।” 

িদদা গেল পেড়। “তুই 2তার কাকা আর িপিসের 2বশ জেmশ কের একখান িচিঠ 2লখ বাপ।” কm6ুটার 2দিখেয় িদদা বেল, “2তার এ যnের। 
2তার বাপ-মা আমার কথা কােন 2নয় না। নারায়ণ পূজায় ঘেরর sিs স6sয়ণ করেবা, অেগােরও ডাক।” 

িদদার কাতর মুখ 2দেখ একটু মায়াই হয়। পরkেণই সিmত পায়। “তুিম 2য সব ব6াপাের এেতা বাড়াবািড় কেরা, তার িক হেব? এই জnই 2তা 
আমােদর বািড়েত 2কউ আেস না।” 

িদদা অবাক। “ওmা, আিম িক করলুম?” 

তীতুমীর কা¨ 2হেস বেল, “তুিম সামেনর বািড়র পািপয়া মািসেক িক বেলেছা 2য ওরা আর আমােদর সােথ কথা বেল না? আজ Tুথফুিল 2ঝেড় 
কােশা 2তা!” 

2চবােনা পােনর রস িগেল িদদা মািছ মারার ভŋীঁেত খােট চাপড় মাের। “আের, 2স িক আমার 2দাষ? 2স 2তা ওই িমচেক পচা!” 

তীতুমীরও 2তtঁেট। “তা তুিম 2তামার ওই িমচেক ভাইেক বাঁশেdানী 2থেক ঘিড় ঘিড় আনাও 2কন?” 
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িদদা dঃখী গলায় বলল, “িক আমার ভাই 2র! ‘লাউতলায় িবয়াইেছ গাই/ 2স সmেকf মামােতা ভাই।’ িনেজর ভাই হেল আমার মুখ 2পাড়ােতা 
না হতভাগা। আহা, 2স িদন grেদব জীবেনর �ভ অ�ভ িচh িনেয় কেতা 2সাnর 2সাnর কথা বলিছেলন। পাড়া pিতেবশীর কেতা আনn। 
2যই বলেলন, ‘2কােনা �ভ কােজ 2বrবার সময় মাথায় ফুল, কপােল kমkম এেয়া stীর মুখ 2দখা খুব ভােলা, আবার সাদা হsীিন 2দখাও খুব 
�ভ। সাফল6 আসেবই।’ �েনই পচা পািপয়ােক বলেল, ‘2বৗিদ, চাকির খুঁেজ খুঁেজ জুতার �কতলা িপেচগেল 2গেলা, অথচ এমন sরাহািট তুিম 
িদিদর দরজার 2দারেগাড়ায় ঘাপিট 2মের আেছা, জানিতই পারলাম না!’ �েনই সবার চাপা হািসর 2রাল পেড় 2গেলা। পািপয়া গনগেন রােগ 
থলথেল 2চহারায় 2মেঝ 2ঠেল উঠেল আর হনহিনেয় 2বিরেয় 2গেল। 2সিদন 2থেক আর হিদক পােন তাকায় না। কথাও কয় না। এখন বল ভাই, 
এ আমার 2দাষ?” 

হািস 2চেপ তীতুমীর বলল, “আজ রােত আিম ই-েমল করেবা। এখন কােটা। এবার পড়েত না বসেল 2তামার ,জ¨6পুt আমােক ত6াজ6পুt 
করেব। অলেরিড নািক পািতপুkর বাজাের ভােলা একটা 2লােকশান 2দেখ 2রেখেছ আমােক িডেমর 2দাকান সািজেয় 2দেব িফউচােরর জn। 
যাই বেলা িদদা, 2তামার 2ছেলর মেধ6 িডেসিn 2নই। নইেল, 2হায়াই অন অাথf িডেমর 2দাকান? আিম আর িডm, এটা 2কােনা কেmা হেলা?” 

নািতেক পিটেয় পািটেয় 2মাkদার 2মজাজ ফুরফুের। জাত সাপ 2কান sের বশ হয় তা িতিন জােনন। সােধর ভাইেপার আkল ডাক 2ফলেত 
পারেব না িপিস-কাকা। 2বশ একটা বিড় 2খাঁপা 2বঁেধ, উেঠ যাওয়া চুেলর gটিল জালনা িদেয় 2পছনবােগর বাগােন 2ফলেত িগেয় 2দেখন িঝ 
বাতাসী dেধর ক6ান হােত কলাঝােড়র নীেচ দাঁিড়েয় পাড়ার 2ধাপাটার সােথ 2হেস 2হেস কাঁেধ িপেঠ গলাগিল হেB! 

dমdেম পােয় বড় 2বৗ-এর ঘেরর সামেন এেস হাঁেক 2মাkদা, “2বৗমা! কতবার বিলিচ বাতাসীেক dধ আনেত 2বলােবিল পাঠােব! সূযf6ােsর পর 
সাদা িজিনেসর িবিনময় ভােলা না।”  

পদfা সিরেয় বাইের এেস শা�িড়েক পাশ কাটায় বড় 2বৗ। “আিম 2তা কখন পািঠেয়িছ। এেতা 2দরী 2দেখ ভাবিছ!” 

তুেmা মুেখ 2মাkদা বলেল, “মহারানী কলাবেন ওই 2ধাপাটার সােথ রাসলীলায় মg।” 

তীতুমীেরর মা সাবধানী গলায় বেল, “রেমশ ইstীওয়ালা মা! ওেক আপিন 2ধাপা 2ধাপা কেরন, ও খুব িবরk হয়।” 2ধাপারও রাগ হয় �েন 
তীতুমীেরর িদদা যারপরনাই আযf6 হন। িক কাল এল, অ6াঁ! 

*** 

2সিদন িনত6িদেনর তুলনায় বড়েছেল একটু 2দরী কেরই অিফস 2থেক িফরল। দরাজ 2হেস মােক বলল, “2ছাটকার ই-েমল এেসিছল। 2ভরী 
পিজিটভ। ওরা ইিNয়া আসার 2তাড়েজাড় করেছ। তেব মা, একটা কথা, 2তামার নািক 2থেক 2থেক বুক ধড়ফড় কের আজকাল! 2চােখ নািক 
একটার বদেল চারেট কের 2দখ! এই ভরেপট 2খেল আবার ‘2খেত 2দ’, ‘2খেত 2দ’ বেল রাnাঘের ঘুরঘুর কেরা। আলমারীর চািব ছােতর 
িচেলেকাঠায় 2ফেল সারা বািড়র 2লাকেক দােরাগা দাবড়ান দাও! এসব িসmটম কেব 2থেক 2gা করেলা আবার 2তামার?” 

িনেজর এত গNেগাল �েন pথেম িভরkিT 2খেলও মুhেতf পিরিsিতর নািড়র গিত িচনল 2মাkদা। ‘উলুখাগড়ার বেন িছল এক সাধু চালু/ 
ওলটােনা 2চাখ 2মলেতা পােত 2সd 2মেট আলু।’ নাঃ, এ বাজাের নািতিট তার িকছু কের খােব বেট। তাড়াতািড় কথার পাশ কাটায় 2মাkদা। 
“তা বাবা, ওসব বেয়স হেল একটু আধটু 2তা হেবই। 2শান, ওরা আসার আেগ বািড়টায় একবার রঙেছাপ মার।” 

রােত খাবার 2টিবেল বেস সব খবর jাত হল তীতুমীেরর। আঃ! একখানা আইিকউ িগফ্েটড 2bন বেট তার! িনেজর িপঠ িনেজই চাপড়ায়। 
2বাকা ইংেরজ আর 2®�gেলা লেড় লেড়ই 2ফৗত হেয় 2গল। থাকত তার মত 2কান িজিনয়াস্ িমডলম6ান। না হত এত িমিনংেলস kিs না এত 
®াজাইল িTিট। এবার িপিসেক 2সNুর 2গালা 2মের দমদেম ল6াN করােব কাকা-ই। 

রােt তীতুমীেরর মা আেলাচনায় ঘন হয় sামীর কােছ। এতিদন তাঁর এ সংসাের সারভাইভােলর 2মােটা িছল ‘2তামরা যা বেলা তাই বেলা, 
আমার লােগ না মেন।’ িকnt পিরিsিত 2যিদেক এেগােB তােত এই নীিত না বদলােলই নয়। 2দবর-েবৗ খাস জামfান।  ফেটা 2দেখেছ 
তীতুমীেরর মা। লmা-চওড়া-েপটােনা 2চহারায় বাগােন হাফ প6াN পের কাপড় 2মলেছ। জামfান 2দেশ সবই িক বড় বড়! কাপড় 2মলার 
িকিলপgেলা পযf6n 2যন kমীেরর দাঁত! এিদেক শা�িড়র 2তা 2কােনা তালjান 2নই। উঠেলা বাই 2তা কটক যাই। 2স কেবকার কথা তবু 
হয়রািন 2ভােলিন আজও। 2স তখন জ6ি¨মােস িবেয় হেস আসা সদ6 নতুন 2বৗ। ভাd মােস �নল মল মােস নতুন 2বৗ-এর পা 2দখেব না 
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শা�িড়। এ িক িবপদ! পা 2জাড়া 2কাথায় তুেল রাখেব? তীতুমীেরর বাবা বুিd িদল, “এখন বােপর বািড়? 2না ওেয়! এক কাজ কেরা, পােয় 
2মাজা পের থােকা।” ওই পচা ভাdেরেত পুেরা এক মাস পােয় 2মাজা পের ঘুরেত হল নববধূেক! এবাের এমন িকছু িবপদ হেল এেক িবেদশী 
ভাd 2বৗ। িক বলেব, িক বুঝেব 2ক জােন! 2শেষ মান সmান না 2খায়ােত হয়। 

এ যুেগর তীতুমীেরর তীরও 2য িঠক লেk6 চেল তার pমাণ পাওয়া 2গল d িদন পর। িপিস-িপেসমশাই সমিভব6বহাের 2কালকাতায় আসার 
িদনkণ পাকা কের 2ফেলেছ। কাকার বািড়েতও উৎসােহর চড়া পারদ। 2কমন কের pণাম করেব তার 2ডেমা িদেত িদেত কািকর নািক ক’িদন 
2কামের িফক ব6থা। ওিদেক িপেসমশাই pচুর Dাই ®ুটেসর প6ােকট পাহাড় কেরেছ বািড়েত। িপিসর ‘এেতা িক হেব’ pে°র উtের অথfপূণf 
হািস 2হেস বেলেছ, “জাs ইন 2কস্!” 

আর পািতপুkেরর 2তাড়েজাড় 2তা সীমাহীন। তীতুমীেরর মা ভাতঘুেমর 2মাহ 2ছেড় ইংিরিজ k6াশ 2কােসf 2দৗড়েB। তীতুমীেরর বাবা রেঙর 
িমstীর সােথ দর কষাকিষেত মহাব6s। গড়গিড়র মালাইচািক 2গাবর আনেত আনেত িবেdাহ 2ঘাষণা করেছ আর িদদা মহানেn 2সই 2গাবর 
গŋঁাজেল িমিশেয় সারা বািড়েত সকাল সেn6 ছড়া িছেটােB। িক, না 2mBেদশ 2থেক 2ছেল 2বৗ, 2মেয় জামাই আসেব, তারই �িdকরণ চলেছ। 

এরই মেধ6 একিদন ভরdপুের 2বিরেয় 2কােtেক ঘােড় কের টব�dু তুলসী গাছ এেন হািজর কেরেছ 2মাkদা। বড় 2বৗ-এর িবরিkভরা মুখেক 
2তায়াkা না কের সজেন গােছর 2গাড়ায় পাতা ইঁেটর 2বদীেত বেস হাঁপােত হাঁপােত বড় 2বৗেক বলেল, “তুলসীর টব! পিরর বnু 2ছেলা ওই 
িমনিতর বািড় 2থেক বেয় আনলুম। পাির িক! 2কামর 2বঁকা। পেথ দtgpেদর 2রায়ােক রাখলাম। তারপর মধু পটনােয়েকর 2দারেগাড়ায় এTু 
2কামর খাড়া কের এেkের রায়িগnীেদর মালতী গােছর 2গাড়ায় এেন 2ফিলিচ তা জালনা 2দ 2বৗ 2দখেত 2পেয় চা 2খেত ডাকেল। তােতই 
2দরী।” 

“তার মােন dপুেরর 2টা-েটা টা ভােলাই 2সের এেসেছন।” না বেল কেয় শা�িড়র 2বপাtায় মেন মেন উিdg হওয়ার রাগ উগেরই িদল বড় 2বৗ।  

হাত 2দিখেয় 2বৗমােক চুপ করােলন 2মাkদা। গলা তুেল বলেলন, “গড়গিড়! কাল িবষু6দ বার, �ভিদন। উেটােন নতুন মািট 2গাবর 2ফলিব। 
মােক কালই sাপনা করেবা।” 2গাবর ঘাঁটার gহেদাষ কেব 2য কাটেব 2ভেব 2ভেব উিdg হল গড়গিড়। 

উিdg তীতুমীেরর বাবাও। ঘরেদার নতুন রং হল, অথচ 2গাবর জেলর ছড়া িছিটেয় িছিটেয় চািরিদক dগfn। 

“ভােলাই 2তা,  জামfান 2বৗ ভাবেব, বাঃ িক snর কাউেশেড থােক আমার ইন-ল’জ-রা।” চাপা রােগ gমরায় বাবা। 

িনদৃ� িদেন তীতুমীেরর মােক সেŋঁ িনেয় এয়ারেপােটf 2গল বাবা। সকাল সকাল 2®শ হেয় িদদার ঘের ঢুেক তীতুমীর 2দেখ 2গাবর-গŋঁা জেল 
চুেব 2ভজা 2বড়ােলর মেতা জুবুথুবু বেস pাণপেণ জেপর মালা 2ঘারােB িদদা। 2চােখর চাউিনেত 2টনশােনর ছাপ। 

এক পাড়া উৎসাহী pিতেবশী 2পিরেয় ট6ািk 2থেক শািড় পরা 2মম কািক নামল। িদদার গŋঁা-েগাবর িমkচার গােয় পড়েত িকছুমাt িব²াn না 
হেয় িনখুঁত একিট pণাম সারেলা। তীতুমীেরর মােয়র এক গাল হািস। sিsর sের শা�িড়েক 2দেখই বলল, “মা, বাংলা বেল।” 

পাশ 2থেক ফুট কাটল তীতুমীেরর বাবা, “এেkবাের শাহী।” 

2ছেল 2বৗ আর তােদর আনা সব িজিনষপtেক গ6াে�স 2বিদং কিরেয় ঘেরর ঘােট 2ভড়াল িদদা। খান dই তুলসী পাতা িগিলেয় কািকেক �d 
কের িনল। তােত অব� কািকর 2কােনা 2হলেদাল 2নই। “2বিসল? ওয়াও! িডিলশাস্!” বেল 2স তুলসী বৃkেক রীিতমেতা আkমণ কের 
বসেলা। তাই 2দেখ িদদা ছলছল 2চােখ পাড়া পড়িশ সবাইেক বেল 2বড়ােত লাগল, “আহা! বাছা আমার জn ,ব³ব। ভাগ6েদােষ ও 2দেশ 
জেnেছ 2গা! সােধ িক আমার মন নারায়ণ নারায়ণ করিছেলা!” 

তীতুমীরেদর বসার ঘের জমািট আDা। িপিস িপেসমশাইও এেস 2গেছন। সাদা ফুলেকা লুিচ, আলুর কষা দম, রাবিড় রসেগাlায় 2মালােয়ম 
জলখাবারিট 2সের িপেসমশাই জেmশ কের 2শানােBন ওমােনর sপার 2ডিলেকিস বািলর তলায় গতf কের ঘNা ঘNা ধের কাঠ কয়লায় 
ঝলসােনা উেটর মাংেসর 2রিসিপ। 
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“বুঝেল 2হ,” তীতুমীরেক বেল িপেসমশাই, “উেটর kঁেজর 2ভতেরর নরম 2গালাপী মাংসটাই হল সবেচেয় িডিলশাস।” 

িপিস ওমান 2থেক কত কী না এেনেছ। তার মেধ6 দাrণ িফেগর হালুয়া। িপেসমশাই 2বশ আtিব¶ােসর সেŋঁ মুিড় মুড়িকর মতন Dাই 
®ুটেসর প6ােকট সবাইেক যেথB িবেলােB। 

িদন dই পের পূিণfমা। সেn6 লাগেত না লাগেতই িদদার তাড়া। বািড়র 2মেয়রা সারািদন পূেজার 2জাগােড় ব6s। “গরদ টরদ এই 2বলা পের 2ন 
সব। 2বৗমা, ,নেবd 2যন হােত ,তরী থােক, grেদবেক িনেয় পচা এেলা বেল।” 

িপিসর লঝঝেড় মাকfা শািড় পরা 2দেখ তীতুমীেরর মা ফুট কােট, “এই 2দড় বছের সব ভুেল বেসেছা!” 

উদাস sের িপিস জানায়, “যিsন 2দেশ যদাচার। শািড় ফািড়র পাট ফাট তুেল িদেয়িছ আজকাল।” 

কািক নাক গলায়। “ইিNয়ান কম6ুিনিট 2টা আেচ ?” 

িপিস 2হেস বেল, “তা আেছ। আর মিহলারা দাrণ সব শািড়ও পের খুব। তেব ওই পােল পাবfেণ। 2য িচমিট 2খেয়িছলাম, বাইের আর শািড় 
পির না।” 

িদদা, মা, কািক আঁতেক ওেঠ। “িচমিট?” 

“ওর সেŋঁ 2গিছলাম এক িডপাটfেমNাল 2sাের। নতুন নতুন তখন। িজিনসপt 2দখিছ িকনিছ, হঠাৎ িপেঠ এক 2মাkম িচমিট। 2দিখ, িতন 
অ6ারািবক মিহলা 2বাখfার জািল জালনা িদেয় ভাঁটার মতন গনগেন 2চােখ তািকেয়। ভাষা 2তা একবণf বুিঝ না। ও তাড়াতািড় িক সব বেল 
আমােক এসকটf কের আনল। িপেঠ লাল িপঁপেড়র কামড়। �িন, পাবিলক 2pেস গা 2দিখেয় 2ঘারার অপরােধ ওমন শািs 2পলুম!” 

িপিস 2তা হাসেত লাগল, বুক �িকেয় 2গল 2মাkদার। “এ িক 2গেরা! এবার িক 2মেয়-জামাই 2বাখfা 2শরওয়ািন ধরেব!” মেন মেন ভােব। 

grেদব পূজায় বেসেছন। 2হাম যjািদ হেব। 2লাকজন মn জেমিন। নারায়েণর ভিkেত না িবেদশী 2বৗ 2দখার শিkেত 2ক জােন। িপিস 
,নেবদ6র থালা হােত ঢুকল। grেদব িমেঠ 2হেস বলেলন, “ভােলা আেছা, মা পির?” 

গাল িবsার কের িপিস বলেলা, “ইনসাlাহ্, grেদব।” 

ঘের বুিড়মার 2দাদমা ফাটেলা এমন চমক। grেদব গmীর। িদদা ফ6ালেফেল। পাড়া pিতেবশীর ফুসফুস-gজgজ। িঠক এমন সময় কাকার 
কাঁধ জিড়েয় ঘের ঢুকল িপেসমশাই। পূজার উপাচার 2দেখ বড়ই আনিnত। দরাজ গলায় বলল, “2দরী 2কন করেছন grেদব? ইনসাlাহ বেল 
�r কের িদন।” 

“ওmা 2গা! িমেn আlাহ আমার সদbাhণ 2মেয়র এ িক হাল কের 2ছেড়েচ 2গা!” বেল 2গাঁ 2গাঁ করেত করেত িদদা মুখ 2ভটেক পড়িব 2তা পড় 
এেকবাের নারায়েণর িসnীর গামলায়। 2যন 2পাড়ামুেখর এ কলŋ 2থেক নারায়েণর িসnীই 2মকওভার করেব। 

“যাঃ, এত সােধর িসnীটা 2ভােগ 2গেলা,” 2ভেব তীতুমীর মেন মেন একটু dঃখ করেছ, এমন সময় নতুন কািক তার কাঁেধ ধাkা িদেত িদেত 
িচল চীৎকার জুেড় িদল। “মাকড়া ভাN হইেত পািন িs^ŋল কেরা জ6ালিড!” চািরিদেক 2শারেগাল পেড় 2গল। 

তীতুমীেরর িকnt আঁেত লাগল খুব। না হয় িপেসমশাই আর িপিসর ইসলািম বুিলর িখিl 2খেয় িদদার দাঁতকপািট 2লেগেছ, তাই বেল একঘর 
2লােকর সামেন নতুন কািক তােক ‘মাকড়া’ বলেব? 

কাছা 2কাঁচা সামেল grেদব ততkেণ পূজাসন 2ছেড় উেঠ দাঁিড়েয়েছন। রায়িগnী 2বাস-েঘাষ-গড়াইরা িদদােক 2ধায়ােত ব6s। িসnীর িবউিট 
2রিজেম চকচেক মুেখ িদদা সামেল sমেল উেঠ বেসেছ। পির এখেনা 2য িতিমের 2সই িতিমেরই ,নেবদ6র থালা হােত হতবাক, দNায়মান। 
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তীতুমীেরর মা তােক মৃdsের বৃtাn বলেল িকছুমাt না দেম grেদবেক দৃpভŋঁীেত বলেলা পির, “ঈ¶রেক আlাহ আর নারায়ণ বলায় তফাত 
িক? আপিনই 2তা বেলন, সবfধমf সমnয়!” 

অতএব ছুঁেচা 2গলা মুেখ grেদব আবার পূজাসেন 2থবেড় বেসেছন। পাড়া pিতেবশীর মুেখর 2পশীও িকি�ৎ নরম। 2কবল তীতুমীর 2ভতের 
2ভতের ফুঁসেছ। 

পূজা যj 2হাম 2শষ হল। এবার শািnজল িস�ন। িদদার আেদেশ নতুন কািক শূn গŋঁাজল পাt পূণf কের এেন হাত 2নেড় কাকােক ডাকল, 
“2হািল মাকড়া পািন িs^ŋল হইেব। শী» আইস।” ‘মাকড়া পািন’ �েনই তীতুমীেরর টনক নেড়। 

“মাকড়া পািনটা িক বst?” বলেত বলেত মাথা পােত কাকা। grেদব মুচেক 2হেস বেলন, “2বৗমা হয়েতা মকর পািন বলেছন?” কথাটা কােন 
2যেতই দম ফাটা হািসেত 2পট বুক মুচেড় মািটেত pায় গড়াগিড় তীতুমীর। যজমােনর নািতেক আবার িক 2পঁেচায় 2পল এই আশŋায় pাণপেণ 
সকেলর মাথা ঠাNা করার আpাণ 2চ�ায় ঘড়া 2থেক ‘মকর পািন’ বষfােত লাগেলন grেদব। 

— সমাp — 

(ছিব 2সৗজন6: ‘আেবাল তােবাল’/িনমfল বুক এেজিn) 

আমার 2লখা ই-েমেল পাওয়ার জন6 বং ঢং ডট কম্-এ সাইন আপ্ কrন
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