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রেŋ ভরা বŋেদশ : িdতীয় পব/  

টুকিলবাঈ বাখান 
7মেtয়ী kমার 

িগেj/র ঘিড়েত ঢং ঢং কের সেnC সাতটা বাজেলা। টুেলা hড়মুড় কের Gবিরেয় এেলা বাবু যজমােনর Gদউিড় Gথেক। Gদয়ালিগিরgেলা সদC 
সদC jালােনা হেয়েছ। পথ আেলািকত। Gলােক GলাকারণC চািরিদক। আটচােল আটচােল মা বেস Gগেছন। িবিভn বাবুেদর বািড়র চNীমNেপ 
ঢােকর বািদC, ধুেনার গn। 

“আজ কপােলর খCাংড়া আটকায় Gক? যা জাঁহাবাজ মাগী!” ভাবেত ভাবেত পিNত Gদেখন তালুই-এর Gদাকােন উপেছ পেড়েছ িভড়। Gছাঁড়ােদর 
গােয় মাথায় GমাXেবর রং Gলেগেছ। অCালবাট/ Gটির Gকেট, ধুিত চাদেরর ওপের চীেন Gকাট ঝুিলেয়, পােনর রস গােলর কষ রাkুসীরানীর মতন 
লাল Gদেগ সব লkা পায়রার মতন বkম বkম কের িফরেছ। 

যজমােনর বািড়েত আজ Gখাসামুিদ নাটক Gখলেত Gখলেতই Gবলা গিড়েয় Gগল। তেব হCাঁ, িগnীর ফাঁদা নেথর বCবsাটা হেয় যাওয়ােত মনটা 
এেkের তুেলা তুেলা হেয় Gগেছ। যজমান এবার দাতাকn Gসেজেছন ‘লািত’ আসার আনেn। Gমেয়-জামাই, ভাgার Gতা বেটই, সরকার, 
Gগামsা, নােয়ব, Gদওয়ান, ফরাস, ভাNারী, কারkন, Gচাপদার, দােরায়ান, দাস-দাসী, পাচক ঠাkর — Gকউ বাদ যােব Gন। সbাই পােব উtম 
বst। bাhণরা Gবনারসী Gজাড়। Gভতেরর খপর, বাবু Gপরায় ২২্/২৩ হাজার টCাকার বst kয় কেরেছন। তা বােদ আেছ িগnী আর Gভতরবািড়র 
Gবৗ-িঝউিড়েদর গহনা, শাঁকা িসঁদূর। নবমীর Gরেতর Gবলায় হাফ আখড়াই, শামবাজার চক Gথেক আেস Gদাহারেদর দল। বাবুর যেতা উেমদার, 
Gমাসাএব এমনিক পুজুির বামুনও দাদাঠাkর হেয় বেস Gসই হাফ আখড়াই-এর দেল। গােনর চাপান উেতাের িজেত Gগেল বাবু তােদর Gকাঁচড় 
Gদেব ভিরেয়। “তা এgেনা এTু িচnাভাবনা করিত হয়। Gকান দেলর Gপাঁ ধরিল তকমা বাগান মায় জুরীগািড় Gজােট তা বলেত পাের Gক? মাগী 
এgn িক বুঝেব! Gকবল মুখ ঝমটািন - ‘সহর উdার কের এেলা’। hঃ, Gমেয়েছেল এেকই বেল।” 

Gমেয়েছেলর কথায় টুেলার মেন পেড়, তার বুেকর Gখাঁদেল যেt মুেড় থাকা একটা মুখ। পdপাতার মেতা মুখখািন sেডৗল, sম/াটানা Gচরা 
Gচােখ মিদর আhান, কমলারঙা Gঠাঁট। rn ঝুn ঝুn ঝুn Gহঁেট Gস যখন সভাঘের Gঢােক, বাবুর মজিলেস আপেসই হাজার হCাজাক jেল ওেঠ। 
বাবুর খাস Gপয়ােরর খাসা মাল Gসই Gকান মুlুক অCালাবােদর মীরগে}র টুকিলবাঈ। বাবুর বারাসেতর বাগানবািড়র hরী পির। সbার কপােল 
তার দশ/ন Gজােট নােকা। বাবুর কড়া পাহারা। খাস Gমাসাএব আর খাস ইয়ারেদর অnমিত থােক টুকিলবাঈ-এর অnপম Gদহবlরীর িহেlাল 
তুেল বাঈ নাচ Gদখার। মােঝ মেধC িদলখুস্ থাকেল টুেলার আেবদনও ম}ুর কেরন বাবু। তাই বXরভর দশমীর অেপkায় থােক টুেলা। 

dেটা dেটা নীলকN পািখ উিড়েয়, Gকালাkিল িমি�মুখ Gসের Gমাসাএব পিরবৃত হেয় বাবু চেলন আসল িমি�মুখ সারেত। Gপছেন চেল টুকিলর 
Gপঁেচায় পাওয়া টুেলা। 

“চার আনা! চার আনা! লালিদঘী, আলুেপাsা, িতরজরী! এেসা Gগা বাবু!” গলা ফািঠেয় চীৎকার কের খেdর ডাকেছ জুিড়গাড়ীর সঈস্gেলা। 
হালকা হাওয়াষ িথরিথিরেয় কাঁপেছ Gকােচায়ােনর d পােশ jালা Gটিমবািত। Gঘাড়াgেলা Gথেক Gথেক খপ্ খপ্ পা দাপােX আর Gলজ ঘুিরেয় 
মশা তাড়ােX। টুেলার হাজার তাড়া থাক, ঐ এkােত তার পিবt প�ােdশিট Gঠকােব না। সাত ভূেতর পাছা Gপেত বসা আসেন বসেব িtসnCা 
আিhক করা টুেলা পিNত? আিhেকর Gবলা গিড়েয় Gগেলা আজ মেন পড়ােত আেরা Gবেগ পা চালায় টুেলা। হঠাৎ কােন এেলা —  

“অCায় বামেন! ইিদক চা! 
Gকাতা যাস্ Gঠিŋেয় পা? 
Gগাr খাই জািনস তা? 
তুই খািব Gতা িলেয় যা!” 
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সােথ Gহা Gহা Gহা হািসর হর/া। মs রােগ অn হেয় ইিদক উিদক তাকােত টুেলার Gচােখ পড়েলা গেড়ায়ানেদর Gকাচগািড়র Gপছন পাঁিচেল বেস 
আেছ এক দŋল Gছাকড়া। এই হেয়েচ এক আপেদর বালাই। Gসই বকােট িফিরিŋ মাsারটার যেতা িশষC। হতXাড়াgেলা এক একটা 
বণ/েচারা আম। বয়s মুrিb, বামুন পিNত কােরা ধার ধাের না। Gমাছলমানেদর ঘিটেত জল খায়। বামুন Gভাজন করায় মেদ-ভােত। টুেলা 
�েনেচ এেদরও হােত মা জগjননীেক অnজল Gখেত হয়। কারণ hজুেগgেলা িনেজেদর ইয়ং Gবŋল হCােনা Gতেনা বেল ডাকেলও পুজুিট করা 
চাই। hঃ, টুেলা িক Gবােঝ না, চাঁদা তুেল ঐ টাকায় মহানেn মৎস মাংস Gভাজেনর এমন মসৃণ উপায় আর িক হেত পাের! মCােগা, বCাটারা না 
িক মােয়র সামেন িবিলিত চব/ীর বািত jালায়, ঠাkর দালােন জুেতা মসমিসেয় হাঁেট, মােক Gসানার মুkেটর বদেল Gলাহার বনাত পরায়। 
Gভােগ সCাNউইচ নােমর িক Gস বst টুেলার বাপ দাদাও Gশােনিন, তাই Gগলায়। মােক গŋার জেল sান না কিরেয় Gকতলীর গরম জেল sান 
Gদয়। পের ‘জল ন� Gকােরা না Gহ’ বেল Gসই জেল কম/কত/া চা বািনেয় খায়! 

Durga Puja celebrations in a princely house in Calcutta in 1830-1840s. Painting by William Prinsep (1794-1874) 

কােজই টুেলা রাsার g এড়াবার মেতা এেদর Gদেখ িশউের উেঠ পথ বদলায়। 7পেত Gচেপ ধের গায়tী আওড়ায়। Gছাকড়ারা তুমুল Gহেস 
Gচঁচােত লাগেলা, “আমরা Gগাr খাই Gগা Gগাr খাই/ Gমাসলমােনর চােনর জেল hঁকা-িটকা খাই।” টুেলার িবড়mনা বুেঝ গেড়ায়ানরা হাঁেক, 
“বাবু এেসা Gগা!” টুেলা িপিt চটা sের “যাঃ ভাগ্” বলােত তারাও গলা Gমলায় —  “তেব ঝাঁকা মুেটয় Gচেপ যা। জুিড় গািড় Gচেপ যাওয়া Gতার 
কm না।” মনটা Gতেতা লােগ টুেলার। বুেকর খাঁচায় Gপারা টুকিলবাঈ-এর সােথ টুিক টুিক Gখলেত Gখলেত Gবশ পথ কাটিছল। এ িক Gগেরা! 

“অলেpেয় িমনেস! খCাংড়া মাির Gতার িটিকর Gগাড়ায়! বিল আিhক টািhক চুেলায় Gরেক ঘুের এিল Gকান Gগারsােন?” খCাঁক খCাঁক sের টুেলা 
Gযন পেdর পাপিড়র বুক Gথেক খেস পড়ল এেস নদ/মার থুপেস পড়া কাঁঠােলর পচা ভুিতেত। টুকিলর টসকািন rেপর কথা ভাবেত ভাবেত 
দরমার Gদার Gঠেল কখুন Gয িনেজর Gখায়ােড় ঢুেক পেড়েচ! 

এিদেক আমােদর Gঘাষাল Gপা-ও বেস থাকার মালিট নয়। হাটেখালা, দtপুkর, Gশাভাবাজার, Gজাঁড়াসাঁেকার যত বাবু আেছন সkেলর 
অnরমহল পjn অবাধ যাতায়াত Gঘাষােলর। নািড় িটেপ বাবু Gবেছ িনেত হয়। শহেরর মজা লুেট Gখেত পাড়া গাঁ গ} Gথেক কেতা বাবুই 
এেলা Gগেলা, িকntক জিমেয়  বাবুর মেতা বেস বাবুয়ািন ফলােত পারেলা ক’জন! “ভাির এেলা কলুেটােলর বাবু আর ওর kলপুrত নXােরর 
বCাটা নXার টুেলা! ওেদর সাতপুrেষর ঘিটবািটর চাঁিটমািট না কিরিচ Gতা Gঘাষাল Gপা নই মুই। বাবুর মেতা বাবু বেটন এkন যার Gপাঁ ধিরিচ, 
এই দঁ বাবু!” 

এই সব কথা ভাবেত ভাবেত দাওয়ায় বেস hঁেকা টানেছ Gঘাষাল। আকাশটা Gমঘমুk টলটেল। চাঁেদর আেলা পেড়েছ উেঠােনর তুলসী মে�। 
এই িনেয় পাঁচবার হল Gঘাষােলর বউ মেরেচ। Gলােক তােক ভাগCবান বেল। এবারিটর বেয়স িনতাnই কিচ। গরীেবর Gগৗরীদান দায় উdার 
কের বেত/ Gগেছ Gঘাষাল। টুেলার িপিN চটেক িমিটিমিট আেলা jলা শয়ানকেkর আধেভজা Gদার Gঠেল Gঢােক Gঘাষাল। পুrেষর দায় িক কম 
দায় গা? কনCাদায় উdার, বংশরkার দায় পালন! Gঘাষাল দীঘ/শা�স Gফেল hঁকা Gরেক দায়ভার Gচাকােত উেদCাগী হয়। 
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কলেকতার পেথ ঘােট এই কথা বাতােস ওেড় Gয মা dgা দঁ বািড়র গহনা পের সাজেত সাkাৎ িহমালয় Gথেক Gনেব আেসন। kলপুেরািহত 
রkবst পের িটিকেত রkবণ/ গাঁদাফুল Gগঁেথ �d মেntা�ারণ করেত করেত তnয় হেয় মােক সাজান। জয়পুরী Gমািত বসােনা পাnা-চুনী-হীেরর 
কড়া, এই Gমাটা Gমাটা। Gবনারেসর Gগালাপী পাথেরর সােথ Gসানার িমেশেল ফুেলল বালা। আন্কাট্ হীের বসােনা তােত। বালা হsীমুখী। কড়া 
মকর। হীেরর বাউিট, খাঁিট Gসানার কŋন, চুিড়, তাগা। Gগালাপকাট হীের বসােনা rিব গাঁথা বাজুবn। Gজাড়া ময়ূর, পd বসােনা Gমাট ন ছড়া 
Gমািতর সীেত হার, হীের আর Gমািত গাঁথা নাকফুল, Gগালাপ আর ময়ূর িডজাইেন হীের, পাnা, চুনী গাঁথা চওড়া Gকামরবn। Gসানা-পাnা-
Gমািতর ঝালর Gদওয়া বণ/ফুল ঝুমকা। Gসানার মাকিড়। ন’িট Gসানার Gবড় বসােনা Gমািতর ঝালর Gদওয়া Gকামেরর Gসানার চndহার, Gসানার 
হাতফুল, মােয়র পােয়র Gসানা Gমািতর Gমাটা ঝালর Gদওয়া 7পঁজর। 

দঁ বাবুর ভরভরn সংসার। গদী, আড়ত, Gকাmানীর কাগজ, কাঠ-চুেনর Gগালা, নগদ দশ বােরা লাখ টাকা দাদেন খােট। বািড়ভরা GপাষC, দান-
ধCান, বাঁধা রাঁড়, এক পাল Gমাসাএব, গড়পােড় বাগানবািড়। দঁ বািড়র অnরমহেলর আনাচ কানাচ GপতCহ Gধাওয়া Gপাছা হয় Gগালাপজেল। 
ঘড়া ঘড়া আতর আেস Gখাদ লেkৗ Gথেক। Gসরা তাmুল আেস গয়া Gথেক। rেপার তবক Gমাড়া পান, Gসানাrেপার Gবালেবালায় Gসই 
তামােকর টান, িকছুই খুশী করেত পােরনা দঁেক। সব Gথেকও িক Gযন Gনই। Gকাথায় Gযেনা হার! 

Gখাদ Gবনারেসর পুতুলপাড়ার Gসরা পুতুল পুষেছন গড়পােড়। Gখাদ বাংলারও আেছ। যখন Gযটায় rিচ! তােদর আেধা আেধা Gবাল, Gনkপুষু 
চাল, গেল গেল ঢলািন, িকছুই আর মন ভরায় না। “যেব Gথেক কানাই দt কােন Gঢেলেছ িবষ/ Gকবল অহিন/শ, একমাt িচnা দঁ-এর/ হাত পা 
িনশিপশ / হা টুকিলবাঈ Gহা টুকিলবাঈ, বাবুর হািপিতCশ।” 

বাঁদেরর গলায় মুkামালা হেয় ঝুলেচ টুকিল, ভাবেতই বুক কনকন কের দঁ-এর। রােগ গা jেল যায়। ছCা ছCা ছCা। কলুেটালার বাবু! বিল, 
বাবুেtর িক আেচ ঐ চামিচেকটার? Gকমন কের টুকিলেক হsগত করা যায় Gভেব Gভেব বাবু rেপার িপকদান পান চুমের চুমের Gফেল ভিরেয় 
িদেলন। চুনী বসােনা rেপার লািঠর হাতীর দাঁেতর মাথাটায় আঙুেলর টের টkা বািজেয় বািজেয় রাত ঘন কের Gফলেলন। “Gকাতাও না 
Gকাতাও Gতা ফুেটা থাকিতই হেব।” Gয ফুেটা িদেয় হড়হড় কের িতিন ঢুিকেয় িদেত পারেবন িবড়mনার Gবেনা জল। Gসই জেল নাকািন Gচাবািন 
Gখেয় বাপ্ বাপ্ বেল টুকিলরানীেক তাঁর Gকােল sয়ং এেস বিসেয় Gদেব ঐ কলুেটালার Gপা। “hম্। একমাtর Gঘাষালই পাের বেট, এই 
অৈসরেণর হাত Gথ টুকিলবাঈেক বাঁচােত।” সমসCার সমাধান Gশেষ d পাtর িবিলিত Gমের বাবু আজ Gগেলন অnরমহেল। Gগেলন pায় 
মাসািধকাল পের। টুকিলর dঃেখ পিতর pাণপািখ কাতর হওয়ায় তাঁর এেয়া stীর আজ রােতর অিভসার ধনC হেলা। 

�ভ কােজ Gদরী নয় Gভেব সকাল হেতই কত/া sয়ং Gষাল উেড় Gবহারার পালিক হাঁকােলন Gঘাষােলর বাসায়। খুব Gগাপেন সারেত হেব কাজ। 
Gঘাড়ার গািড়র খপখািপ আর দােরায়ােনর ‘hঁিশয়ার Gহা..ও…’ ডােক সব মািট হেব। এই ভােলা, কাকপkী Gটর না পায়। পালিকর বn dাের 
Gতা মাগী Gলােকও যায়! 

দঁ বাবুেক Gদেখ Gঘাষােলর Gতা হাত পাgেলা Gগেলা উেl। ভাবটা Gযন Gকউ তার ঘােড় দশ ভির মিনমািনেকCর Gঝালা চািপেয়েচ। Gকাথা 
Gথােব, Gকাথা তুলেব Gভেব Gভেব একসা। Gশেষ বাবুর এক দাবড়ািনেত hঁেশ Gফের Gঘাষাল। “এই দূগ/া পূজায় যিদ আমার Gকােল পাকা 
7নেবd হেয় টুকিল টুক্ কের এেস পেড় Gতা Gতামার ঐ িতলক চnন Gসানার পাটায়, Gবেটা পিNত। আর তা যিদ না হয়, Gতা Gতামার ঐ িটিকর 
Gগাছা আিম টুক্ কের Gকেট Gদােবা আিহড়ীেটােলর Gচৗমােথ, িদন দাহােড়, Gলােকর িভেড়।” 

বলা কওয়া Gসের বাবু িবদায় িনেল Gঘাষােলর Gপা তার Gনায়াপািত ভুঁিড়েত সিরষার Gতল মাখেত বসেলা দাওয়ার Gতল িপঁিড় Gপেত। নািভর 
গেত/ Gতল বীজkিড় কাটেত লাগেলা, তবু তার Gতল ঢালা Gশষ হল না। Gযন মাথা নয়, যেতা বদ বুিdর কারখানা তার ঐ Gবলাকৃিত ভুঁিড়র 
কnরিট। 

Gঘাষাল জায়া অেনকkণ sামীর কীিত/ সইেলন Gকােলর Gছেলেক মাই িদেত িদেত আর পাটকািট িদেয় ‘যাঃ যাঃ hউস…্’ কের উেঠােনর 
Gরােদ িবেছােনা মাশকলাই, হিরতকী কােকেদর উৎপাত Gথেক বাঁচােত। তাঁর আকৃিত kুd, বেয়স নামমাt িকnt সাংসািরক jান িকছু হেয়েছ। 
িচিnত sামীেক িচnামুk করেত িতিন এবার হাল ধরেলন িবষেয়র। 

সব �েন িকের কাটেলন Gয গŋা নাওয়ার সময় Gরাজই Gঘাষ জা, Gবাস জা িক ভট্চাজ মজুমদার িগnীরা যখুন কলুেটালার ন’Gবৗেক “ওেলা, 
ওেদর ন’বউটা এখুেনা নািক বােপর ঘের”, িক “GপতCয় যাই মা, Gমেয়মাnেষর gেমার Gযন Gকামর ভাঙা kেমার”, অথবা “িক বjাত মাগী” 
বেল উsািন, িনেnমn Gদেব, তখুন িনেজর Gঠাঁট dিট িটেপ ধের �ধু অnরমহেলর সার কতািট বার কের Gনেব। 

কলুেটালার বাবুেদর রাgনী ন’Gবৗ-এর কািহনী Gতা এখন পাড়ার মাগী-েবৗেদর সবেচেয় রসােলা গl। উঃ Gস এক কাN বেট! 

(kমশঃ) 
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