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বাবুয়ািনর ইিত কথা 
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চুঁচেড়া পািট, চুপ কের বেস থাকার মাল নয়। gিpপাড়ার সােথ Cরষােরিষর বাহানায় তার এবার পূজায় বিলর বনHা বইেয় িদেয়েচ। িতনেট বড় 
বড় Cমাষ, একশখািন Cভড়া, তা বােদ িতনশ পাঁটা বিল চেড়েচ। শহেরর যেতা Cঘাষ Cবাস Cদ িমিtর, িসিŋ রাজা গজা, dঃs Cতলী, পুঁেট বামুন 
— সবাই Cপসাদ Cপেয়েচ। উেদHাkা বােরাইয়ারী বাবুরা বিলর রেkর বড় বড় Cফাঁটা িতলক Cকেট চািdক hম্ হাম্ কের Cবড়ােW। 

আজ এেদরও হাফ আখড়াই হেব। gিpপাড়ার সােথ সমােন সমােন লেড় Cযেত pstত 
চুঁচেড়া পািট,। হাফ আখড়াই লড়েব আজ Cধাপাপাড়ার দল। সnHা হেবা হেবা কেW। 
বােরাইয়ারীতলা Cলােক Cলােক ছয়লাপ। kেম d’ একটা ঝাড়বািত Cjেল Cদওয়া 
হল। Cবেলায়াির বািত jালা হল। অধHkবাবুরা এেক এেক ধুিত সামিলেয় জেড়া 
হেWন। Cথেলা hঁেকা ঘুরেচ হােত হােত। এেসেচ মণ Cদেড়ক গাঁজা, চরস, বড় বড় 
গামলায় dধ। বােরাইয়ারী Cসবায় পাড়ার পeানন মুদী Cদাকােনর এলাচ, কপ,ুর, 
চাrিচিন মুফ্েত িদেয়েচ। তামােকর বHবsাও যেথg রেয়েচ। 

একিদেক খাড়া হেয় আেচ কাঠগড়ায় Cঘরা চুঁচেড়া পািট,র মািটর সং। বড়মাnেষরা 
Cদেক Cবড়ােWন, Cলােকরা ঘুের Cবড়ােWন, Cছেল Cছাকরার দল অকারেণ Cহা Cহা কের 
Cবড়ােW। ভরপুর Cবলায় িবkbhাN ভুেল চলেত লাগেলা Cধাপাপাড়া বনাম চকবাজার 
দেলর হাফ আখড়াই-এর চাপান উেতার। 

দশ,কkল সেব রেস মেজা মেজা, হঠাৎ Cপছন Cথেক মহা Cশারেগাল উঠেলা — “ওেহ, 
gিpপাড়ার জHাn সং, লHাজ Cঝালা বাবুর সং, Cস না িক একটা Cদখবার িবষয়! চেলা 
চেলা সব!” চুঁচেড়া পািট,র অধHkরা িকছু বুেঝ ওঠার আেগই মজিলশ চtর অেd,ক 
ফাঁকা হেয় Cগেলা। 

gিpপাড়ায় তখন জেম উেঠেছ আসর। টুকিলর dঃেখ আর সবেজ মিণ Cবদখেলর 
Cশােক বাবু উথাল পাথাল। তাঁর Cকােনা jানগিমH, CবাধবািদH নাই Cয িক ঘটনা 
ঘটেচ। অতএব িতিন িবনা বাকHবHেয় Cগাপীেমাহেনর Cদওয়া Cপাষােক Cসেজ d’ 
বগেল dেটা Cবাতল িনেয় মহানেn টেল টেল ইিদক Cথেক উিদক আবার উিদক Cথেক ইিদক করেচন। 

বাবির কাটা চুল, উিl Cকেট, কােন মাকিড় পরা যাtার অিধকারী dেটা dেটা Cছেলেক সখী সািজেয় আসের পাঠােলা। তারা  নািক গলায় 
পHানপHানািন ধরেল — 

“ওেলা সই, কােলা জল খােবা না 
 কােলা Cমঘ Cদখেবা না 
 কােলা কাপড় পরেবা না। 
 ওেলা আমার এক বুক িপপাস 
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 আমার d Cচাখ ভরা কােলা 
 আমার গতর আgন Cহােলা।” 

আর আমােদর মাতােলর িশেরামিণ কলুেটালার বাবু, ইতর ভdািদ jান ভুেল, লHােজ Cগাবের হেয় উেদাম গােয় “Cকg লাও! Cকg লাও!” বেল 
মহা চীৎকার জুেড় িদেলন। বাবু যেতা Cচlান, hেlাড় তেতা বােড়। 

বাবু জােনন না Cয তাঁর ধুিতর Cবশ আসেল এক লHাজখসা কাকাতুয়ার! তাঁর মাথার চুেল Cসঁেট Cদওয়া হেয়েচ সেফদ ঝুঁিট সেমত টুকটুেক লাল 
Cঠাঁেটর মুেখাশ। বাবু যেতা লাট Cখেত Cখেত সং-এর কাঠেগাড়ায় Cঘােরন Cফেরন, তেতা Cজাের তািলবৃিg হয়। Cলােক জHাn সং-এর রং ঢং-এ 
মেজ বাহবা Cদয়। হািসর তুফান ওেঠ। বাবুর সŋী Cতাষামুেদ কানাইেক বলা বাhলH pিতবাদ করার অবsােতই রােখিন Cগাপীেমাহেনর দল। 
তােকও sরার সমুেd Cডাবা Cপাত কের Cছেড়েচ। 

জHাn সং-এর কারসািজেত চুঁচেড়া পািট,েক জb কের Cগাপীেমাহেনর দল যখন উlাস মানােW, তখন কলুেটালার বাবুর িবks খাস চাকর 
বাsেদেবর তৎপরতায় Cষাল উেড় Cবহারার দল Cকােনাkেম sরা সাগের িনমিjত এই Cপাত dেটােক উিঠেয় িনেয় কলুেটালার পথ ধেরেচ। 

তারপর অেনক Cচায়াঁ Cঢkর, গা মািট মািট, মাথা ধরা সামেল ঘেরর Cলাক ঘের িফেরেচন। ঢুেকই বাবুর Cগালাপী Cনশা Cচৗিচর। টুেলার Cদখা 
না Cপেয় উপায়াnর না Cদেখ সpমীর রােtই মা’Cক িবসজ,ন Cদওয়া হেয়েচ। 

Cয বlালেক pাণােপkা িবkাস কের এেয়েচন, Cসই না িক টুকিলেক িনেয় টুিক টুিক Cখলেত Cখলেত মুlুক ছাড়া হেয়েচ। এখন ন’ Cছেল 
মিণহারা ফিণ হেয় শHামবাজাের বধূর চরণামৃত ধুেয় ধুেয় খােWন আর িবsর সাধাসািধ কেWন। 

টুকিল Cতা Cগেলাই, সােথ Cগেলা মান ইjত। বাইেরর নকল বাবুয়ািনর Cবেনাজেলর Csােত পাক Cখেয় ঘুের ঘুের চেল Cগেলা ঘেরর 
Cশাভনীয়তা, লkী�ী, আbr। এ Cতা �ধু কলুেটালার কািহনী নয়, এ আপামর বাবু সমােজর পিরণিত। 

Cকালেকতা শহের তখন নতুন কের বান ডাকেছ সমােজ সংsৃিতেত। বাবু সmpদােয়র বেনদীয়ানা  তখন আর pায় Cনই বলেলই চেল। Cনই 
সারািদন বেস লkা পায়রা ওড়ােনা আর দশ টাকার Cনােট পািকেয় িবিড় Cফাঁকার অকম,ণHতা। Cকালেকতার বাবুেদর রং ঢং রকম সকম িনেয় 
Cস যুেগর dেগ,াৎসেবর কািহনী রেŋ ভরা বŋেদেশর কথা এখােনই Cশষ। আশা কির আপনােদর ভােলা Cলেগেছ আমােদর এক মাস বHাপী এই 
ধারাবািহক রচনািট। 

(সমাp) 

‘রেŋ ভরা বŋেদশ’ — ধারাবািহক রচনা ছয়িট পেব, 
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