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রেŋঁ ভরা বŋঁেদশ : pথম পব.  

টুেলা পুrেতর বঁড়িশ 

6মেtয়ী kমার 

টুেলা পূজুির ভট্চাজ বামুন ঠাkর কাপড় বগেল নাইেত চেলেছন। আজ তাঁর বড় তাড়া। সকাল সকাল Hযেত হেব যজমােনর বািড়। সূয.K সেব 
উঁিক মারেছ। রাsায় jলা Hদয়ালিগিরর আেলা িনভু িনভু। Hজার কদেম Hহঁেট চেলেছ মিন.ং ওয়ােকর ইংিলশমKান, ডাক হরকরা। গŋাঁsােন 
চেলেছ বুেড়া আধবুেড়ার দল। পালিকর উেড় Hবয়ারারা দাঁতন করেত করেত Hদৗেড় যােU গŋাঁয়। Hনেয় ধুেয় Vr করেব িদেনর কাজ। 

টুেলা পিNেতর মেন অশািn। Hস িদনকাল আর Hনইেকা। dgাপূজা kমাগত তার আিভজাতK Hখাওয়ােত বেসেছ। Hকােtেক ভুঁইেফাড় হেয়েছ 
বােরাওয়ািরর দল। Hছঃ Hছঃ! অমন Hসানার িপিতেম মা Hগৗরীেক হােট এেন Hফেলেচ িসংহদূয়ার Hথেক Hযেনা! Hতলী কলুেতও আজকাল মােক 
Hভাগ খাওয়ােU! Hঘার কিল! Hঘার কিল! এমতাবsায় িগnী ধেরেছন কমেস কম দশ হাত পাছােপেড় শািড় আর ফাঁদা নেথর বায়না। টুেলার 
রােতর ঘুম চেল Hগেছ িগnীর মেনাবাeনা পূণ. না হেল কপােল খKাংড়া মােরর dিgnায়। Hয জাঁহাবাজ মাগী িনেয় সংসার! অেনK িক বুঝেব! 

যাই Hহাক, সkাল সkাল Hপেড় Hফলেত হেব যজমানেক। Hবলা যত বাড়েব, বাড়েব উেমদার, Hমাসােয়েবর ধাnাবািজ। “এTু িনভৃেত কথা 
কওয়া যােব Hন,” এই Hভেব গŋাঁয় ডুবিক িদেয় ঘােট উেঠ পড়েল পিNত। উঠেতই আের রােমাঃ, ছKা ছKা, কার মুখ Hদখেত হল! ওই বjাতটার 
জনKই Hতা তার এই হাল! grদাস Hঘাষাল! আর বUর বাবু যজমােনর 6বঠকখানায় িক Hকেলার কীিত.। Hঘাষাল তার যজমােনর কােন িবষ 
মnর Hঢেলিছল Hয টুেলা না িক িপিরিলর িবধবা িববাহ সভায় পিNত িবেদয় িনেয়েছ। অেহা, টুেলা Hযন Hবােঝনা Hসই বUর যজমােনর ঘের 
নতুন এেয়েচ িশV ‘লািত’। Hমাটা টাকার Hখস্ খসাবার ধাnায় টুেলার অপকীিত. ছড়ােনা! আনেল এেkের বামনীেক ধের সভা মােঝ। Hস 
Hবটীও grমারা িবেদKয় কম পিটয়সী নয়। একগলা Hঘামটায়, হাত পা দািপেয়, খKানেখেন গলায় বাপ িপেতেমর Hচাdgিrর নােম িকের Hকেট 
বলেল তার Hসায়ামী বেল তখন শযKাগত, pাণপাখী এসপার িক ওসপার আর িতিন িকনা Hগেছন তখন িপিরিলবািড়র Hভােজ? এই বেল Hস 
Hঘাষােলর pায় Hগাঁফ ধের ঝুেল পড়েল, “মা, মা! g Hখেকা অলেpেস িমনেস! ঘােটর মড়া! আমার অমন িবেদKধর পুণKবান Hসায়ামীর বুেক 
Hতার ওই hমদা পােয়র নািত মারা?” 

কাছািরবািড়েত hলুsুলু পেড় Hগল। Hঘাষালও কম যায় না। Hস সাkী মানেলা তার জামাই, ভাগনা, নাত জামাই, Hদাtুর আর খুড়তুেতা 
ভােয়েদর নাম কের।  

“বেট? তারা সব তেব Hছেলা ওেকেন?” বাবুর জbর িজjাসায় Hঘাষাল এেকবাের Hফেট পেড় টুেলােক বাপ-বাপাn, টুেলা Hবৗেক রk তুেল 
মরা গাল-গালাn, শাপ-শাপাn কের িনেজর 6পেত িছঁেড়, িনেজই িনেজর গােল চড় মারেত মারেত Hবিরেয় Hগল। িসংদূয়ার Hথেক গালপাTা পরা 
dই Hদউিড় দােরায়ান আgপাছু িকছু না বুেঝই তােক িদেল Hঠেল Hবর কের। Hসও “অনKাযK তা, Hঘার অনKায়, অিভশাপ অিভশাপ!” করেত 
করেত িটিক dিলেয় চেল Hগেল। 

Hসই Hথেক আর Hঘাষাল-ভট্চােজ রেk Hনই। বাইের Hদখা হেলই নারদ! নারদ! আর ঘের গলায় Hবড় িদেয়েছন িগnী। পান Hথেক চুন খসেলই 
বেল, “হােট ঘড়া Hভেঙ Hদােবা িমনেস, এবার ফাঁদা নত যিদ না িদেয়িচস্।” 

িকnt আজ এসেব সময় বKয় করার সাধK Hনই। উভয় পkই নদীর ঘােট “চুেলায় যা” বেল kাn িদেলন আজ। নােক মুেখ dিট gঁেজ পেথ পিNত 
যখন Hবর হেলন, িদনমিণ Hবশ ডাগর হেয়েছন। এতিদেনর বািস Vকেনা শহরটায় Hবশ সােজা সােজা রব। 
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kমারটুিল, িসেd}রীতলা ইিতমেধK সরগরম কািরগরেদর িtপল চাটাইেয়। পেথর উপর িঢিব কেরেছ রং করা পােটর চুল, kরচী ফুেলর মালা, 
টীন Hপতেলর ঢাল তেলায়ার, বশ.া িtশূল। রং Hছাবােনা নানা জােতর কাপড় ঝুলেছ তােদর বাঁেশর ছাউিন Hবড়ায়। দিj.রা পাড়া পেথ Hহঁেক 
যােU, “বানােব নতুন টুিপ, চাপকান!” Hকউ বা “মধু Hনেব Hগা”, “শাঁকা…” বেল দেরাজা দেরাজায় মারেছ হাঁক। বাবুেদর বািড় বািড় ঘুের 
জুেতার Vকতলা খুইেয় Hফলেছ যাtা পািট.র দালাল, আতরওয়ালা আর শািnপুর-ঢাকাইএর মহাজেনরা। 
“ধুেtার! Hমলার হাট বেসেচ Hযেনা পেথ!” টুেলা Hবজায় Hজাের পা চালােত িগেয় কােরা না কােরা সােথ Hঠাkর Hখেয় বলেলন মহা িবরিkেত। 
এবছর নািতর জnবার পেড়েচ সাkাত মােয়র অrুমীর িতিথেত। বাবু Hয এবার হােত পােয় দাতাকণ.িট হেবন তােত Hকান সেnহ আেচ িক? 
Vধু বঁড়িশটা সিঠকভােব Hগলােনা, বKস! িগnীর ফাঁদা নেথর Hছঁেদা বায়না Hতা বেটই, তাঁর সমবUেরর dধিট, মাখনিট, গয়ার Hসরা তামাকিটর, 
এমন িক চাঁদপাল ঘােট জাহাজঘাটার Hবাতেলর Hসরা িবেদশী মালিটর Hকান অভাব থাকেব নােকা। 

বড় রাsার Hগালমাল Hপিরেয় সাঁেকায় পা রাখেবন হঠাৎ Hপছুন ডাক — “অ পিNতমশাই!” Hদেখন Hবেণেদর মশলা HচৗপিTর হলুদgঁড়া, 
লŋাgঁড়ার আলপনা মাখা িসঁিড়র ’পের বেস hঁকা খােUন িশবpসাদ তালুই। পােশই ওনার শািnপুরী ধুিতশািড়র Hদাকান। পােশ রাখা 
িসndরচুপিড়, Hমামবািত, িপঁিড়-kশাসন-কmল। অবসর িদেUন hঁকায় এখন। তা বKাটা Hতার মতন আমার Hতা আর ভুঁিড় Hপেত বেস খাবার 
Hজা Hনই। িদেল Hপচু Hডেক! “িক? বেলন?” 

“তাড়া িক? এTু Hসবা কের যান!” hঁেকাটা এিগেয় ধেরন।  

Hহেস নামাবলীটা মাথায় Hপঁিচেয় Hনন পিNত। “না Hহ, তালুই মশাই! তাড়া এখন। না হয় িফরিত পেথ।” 

“ময়মনিসংহ Hথেক নতুন মাল এেয়েচ। পাছােপেড়।” hঁেকার গলগেল Hধাঁয়ায় Hপঁিচেয় যায় তালুইএর কথা। মাথার Hপছেন হাত Hনেড় 
“হেবখ’ন হেবখ’ন” করেত করেত টুেলা ততkেণ মজাখােলর মােঝ। 

যজমােনর বািড় গমগেম। পূেজার িদন ঘিনেয় আসেছ। িবেদশ িবভুঁই Hথেক আtীয় sজন এেলা বেল ছানােপানা sdু কির। এরই মােঝ িনিতK 
িনিতK অশািn। চুির Hছনতাই বাড়েছ। আজ ওই মাগীর নােকর নথ Hটেন পালােলা Hতা কাল Hকান বাবুর বািড়র “মাির Hতা গNার লুিট Hতা 
ভাNার” করেলা। টহলদারgেলা সব এক একটা হেয়েছ অকmার ধািড়। 6পেতটােক বুেক Hপেট d হােত টানেত টানেত বাবু ভাgাgিrেক 
Hনমnেnর িলিs বানােত িদেয় Hথবেড় বসেলন িগেয় দালােন পাতা জািজেম। এিদেক উেঠােনর Hকােণ শািড় আর গয়নার পুঁটুলী িনেয় মহাজন 
মুেখর ঘাম মুেছ হাওয়া খােUন গামছা ঘুিরেয়। অnর মহল Hথেক ডাক আসেলই যােবন। এেস িনেয় যােব kীেরাদ িঝ। মহাজন বুড়া। Hস 
অnরমহেল Hগেল Hkিত িক! 

হnদn টুেলােক Hদেখ বাবু বেল উঠেলন, “Hবলা গিড়েয় িদেলন? বিল, আমার সমেয়র Hকান খপর আেচ িক আপনার?” 

হাত কচলা িদেয় টুেলা পাঁিজ Hপেত বেসেছন, বাজার 
সরকােরর বKাগড়া — “বাবু, পাঁটার Hলাক এেয়েচ।” 

“জামাইেদর বেলা। sলkণ Hদেক Vেন িনক। বিলর পাঁটা 
বেল কতা। ঢুলীরা এেয়েচ িক?” 

“তারা নারেকাল Hদ মুিড় সাবেড় তাস Hখলেতেছ পুkর 
পােড়।” 

“আহা, এই Hতা পিNতমশাই এেয়েচন। সানাইদল আর 
ঢুলীেদর পািটেয় দাও। কখুন িক রাগরািগনী বাজােব িঠক 
কের িনক।” 

বৃেn িঝ খুিরভরা লুিচ মNা নািবেয় িদেয় Hগল টুেলার 
সামেন। টুেলা Hঝাপ বুেঝ Hকাপ বসােলন বাবুর মাথায়। “বাবু, ছাতুবাবু আর লাটুবাবুর আsদ.া Hদকেল কলেজ Hফেট যায়। বKাটারা দশ 
টাকার Hনােট তামাক পুের ফুঁকেল িক হয়, dgাপূজার উপকরেণ আপনার ধার Hদ কােচ যায় না, তা বেল িদলাম। আমার কােচ খপর আেচ 
এবার আপিন লাট সাএেবর Hনক নজের আেচন hজুর। আপনার Hগেলাবােরর HমাUেব লাটবাবু এেkের লাট Hখেয় Hগিচেলন। এ বUর আপিন 
যিদ গŋাঁয় সব. Hপtম কলা Hবৗ িসনােনর পাTা না পান Hতা িক বিলিচ!” 

বাবু ততkেণ Hসানার আলেবালায় অmুরী তামােকর sবাস শরেতর বাতােস ভের মহানেn dেল dেল উপেভাগ করেছন তাঁর Hমাসাএব 
তাঁেবদারেদর টুেলােক সমথ.েনর টুকেরা কথা। ডান হােতর আঙুেল হীের চমকােU সূেয.Kর Hসানা আেলায়। বাঁ হােত টলটেল Hমাতী-েপাখরাজ।  
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“বlাল!” িবরািশ িশkার এক হাঁেক চমেক উঠেলা টুেলা সহ আেশপােশর যেতা ফুলবাবুরা। যারা িমিহ sেতার ধুিত আর িগেল পা�াবীেত ওই 
সাতসকােল আতের Hনেয়, পান জদ.ায় মুখ Hরেঙ, Hমহগনী কােঠর ছিড় হােত শহেরর আর আর বাবুেদর হাল হিককত, পূেজায় তােদর 
মুrbীয়ানা ফলাবার Hগাপন তথK, কার কেতা আিশয়ানার kমতা তা িনেয় আলাপ pলাপ করেত বাবুর চারধাের Hভামরা হেয় ঘুরিছল।   

“িজ hজুর” বেল Hয Hলেঠল সদ.ার Hগাঁফ চুমের ভাঁটার মেতা লাল Hচাখ ঘুিরেয় সামেন এেস দাঁড়ােলা, তােক বাবু hkম িদেলা, “চাঁদপােল 
মKানেচsার Hথেক বড় sীমার ঘােট এেয়েচ। তুই লkণ আর ঘনারামেক িনেয় যা। গn Hতল, সাদা rমাল, িসেlর ছটাক িরবন আর খাসা 
িবলাইিত Hবাতল — অড.ার Hদওয়া আেচ। যা। আর, এই Hয মহাজন!” 

“আইjা?” Hস উেঠ দাঁড়ােলা উেঠান Hকােণ। 

“বািড়র অnর মহেল এবারকার সবেচেয় চালু িডজাইেনর জেড়ায়া গয়না Hদেব। শািড় মলমেল, ভরা জিরপাড়, ওড়না বালুচরী হওয়া চাই। 
পােয়র মল, Hকামরিবেছ, ফাঁদা নথ — ভাির ভির হওয়া চাই। যাও িগেয়।” 

Hমাসাএবেদর িনেজর এেলম Hদিখেয় বাবু আবার আলেবালায় িফরেলন। জােনন Hমাসাএবরা নানা ফুেলর �মর। এখানকার হাঁিড়র খবর 
শহেরর অনK বাবুেদর বুেক jালা ধরােব িনেমেষ। 

তাই Hশষ িকিs মারেত টুেলার পাতা ফাঁেদ পা িদেলন বাবু। টুেলা অrমীেত বাবুর “লািতর” িবেশষ মŋঁলাচ.নায় মােক িবিবধ উপচাের পূজার 
িনব.n পাকা কিরেয় িনেলন। Hদাওয়া হেব জেড়ায়া গহনা, ফাঁদা নথ। Hবনারসী শািড়, তসেরর ধুিত-চাদর, Hসানার কলস, sগnী িমঠা পান, 
জদ.া, তামাক, তা বােদ ন’থালার 6নেবd। pণামী। sণ.েমাহর। 

Hভার ইsক হাঁকাহাঁিক, মেনর লড়াইেত টুেলা কািহল হেয় পেড়িছেলন। এখন বঁড়িশেত বড় মাছ Hগঁেথ তুেল তাঁর ইেU হেত লাগেলা ওই 
চNীমNেপই ধুিত তুেল “তা 6থয়া” কের, িকnt বাবুর মেনার�েন বাধা পড়েল গাছপাকা ফল Hকােলর চুপিড়েত নাও পড়েত পাের Hভেব বড় 
লাজুক Hহেস টুেলা বলেল, “pভু জােনন যজমান! আপনার মেতা দাতার পূজায় িতিন িক পিরমাণ মেজ আেছন আপনার বাৎসলK রেস। আিম 
সামানK দীন। একটা আsdা কের Hফিলিচ hজুর। আপনার gণকীত.ন Hভেব Hভেব িনেজেক সামলােত না Hপের িলিখ Hফিলিচ আপনার মিহমা 
কীত.ন। যিদ আjা কেরন…” 

Hমাসাএবেদর সামেন িনেজর gণকীত.ণ Hশানার Hলাভ ছােড় Hকান মূেখ.? অতএব পিNত Vr করেলন বাবু gণকীত.ণ পালার চাপান উেতার। 

এিদেক মালীরা এেস Hগেছ পdফুল, Hবলপাতা, চাঁদমালা, kঁেচাফুল িনেয়। Hঢঁিক ছাঁটা চাল, মশলা এেন হািজর চািষ বািড়র Hবৗ অতএব 
পুrতমশাইেক ‘বাবু আখKান’-এর পাতা বn কের মালীেদর িনেয় পড়েত হল। আর অnের খবর Hগল। িচঁেড় Hকাটা, চাল Hকাটা িনেয় Hযেত 
এল িঝ-এর দল। 

এল কাড়া নাকাড়া Hঢালিকয়ারা। ষ�ীেত কলা Hবৗ গŋাঁ িসনােন যােব। আেগ আেগ যােব এরা। সানাইবাদক। কলা Hবৗ Hকােল পুrত। পুঁিথ 
হােত তntধারক, বািড়র আচািয.K বামুন ঠাkর, gr। তার পgােত লাল মলমেল ধুিত পের বাবু। মাথায় rেপার ছাতা ধের sয়ং বlাল। 
আেশপােশ ভােg ভাইেপা জামাই। Hমাসাএব। তারপর ফুল Hবলপাতা, kশাসন ঘNা শাঁখ হােত মালীরা। 

ষ�ীর Hভাের Hকালকাতার পেথ পেথ Vr হেব এমনই Hমাহময় বাবু িমিছল। মওকা বুেঝ বাবুর সামেন একখানা িসেlর পীতাmর ধুিত চাদেরর 
বায়না Hফেলই িদেলন টুেলা পিNত। 

(kমশঃ) 

(ছিব HসৗজনK: ‘আেবাল তােবাল’/িনম.ল বুক এেজিn) 
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