
বসn িবলাপ 

(মেtয়ী kমার 

0মােড়র মাথার কৃ5চূড়া বৃেkর 0কােনা লুkািয়ত পtপুে=র আড়াল হইেত kউ-উ, kউ-উ ডাক Cনেত 0পেয় কালু 
বুঝেলা বসn এেস 0গেছ। শযKা 0থেক 0নেম রাত পাজামার রিশ কষেত কষেত 0খালা জালানার sমুেখ দাঁিড়েয় ভাবুক 
0চােখ বাইের তাকাল কালু। বৃk তn তn কের খুঁুেজ লাল সবুেজর আভরণ 0ভদ কের 0কাথাও 0কািকেলর কােলা 0দহ 
নজের এল না। খুব খুঁজেলা, তিnV হেয়। 0শেষ এেকবাের 0বঁেক চুের উবু হেয় ঝুঁকেত যােব, 0দেখ 0কাথায় বসn! 
0কাথায় 0কািকল! এ 0য পৃিথবীর উtর 0গালােধYর হীমশীতল 0দেশর ধূm ধূসর আকাশ। সাদা তুেলার বরফ বৃি\। 
নKাড়ােপাড়া কতgেলা গােছর নg কেলবর। তার মেধK গলা পযYKn কmেল 0ঢেক বৃথাই 0স এতkণ শযKায় আsালন 
করিছল। 

কালুর 0মজাজিট যারপরনাই িখঁচড়ােলা। দাঁত মাজা মুখ 0ধাওয়া িশেকয় তুেল 0স তার কিmউটারখািন খুেল বসেলা। 
0দেশ যাবার িটিকট 0কনার pেচ\ায়। বসেnর রঙীনমধুর 0দালনা 0থেক এেকবাের pাণহীন বরেফর চাঙের আছাড় 
0খেয় পড়াটা 0বাধকির তার সেহKর সীমা ছািড়েয়িছল। 

ইিতমেধK পিfকা অnসাের বসnকাল িকnt সিতKই এেসিছল। সােথ এেনিছল jান-িবদK-বুিdর 0দবী সরsতীর পূজা। 
বstতঃ িবoজগেত সবজাnা বেল বাঙালীর নাম আেছ। নােমর আেগ ‘s’ অথবা ‘k’ বসাবার অিধকার আিম বহন কির 
না। অতএব পৃিথবীর উtর 0গালােধYর মুNুেদেশ অবিsত 0কােপনেহেগন শহেরর বাঙালীরা িমেলজুেল 0য বাগ্েদবীর 
আরাধনায় মাতেব, এেত আর আsযYK কী! বসnকােল আকােশর 0মঘভরা 0গামড়াপনা মুখ, হাড়া কাঁপােনা বিফYিল 
বাতােসর gঁেতা, বৃি\র ছঁKাকা — এই সকল বসn িবলাপেক উেপkা কের পুrষরা dধসাদা কিলদার পায়জামা পাfাবী 
এবং মিহলাবৃn হলুদ শািড়েত অŋ সািজেয় ইয়াbড় গামবুট থপথিপেয় পূজাবািড়েত হািজর। সােথ িকেলা dেয়ক 
0ভােগর িখচুিড়, 0পায়াটাক পােয়স, িকেলাখােনক লKাবড়া আর প{ভাজার 0ঝালাঝুিল। 

সহকমYী িহেসেব কালুেক আিম বৎসর dই আেগ বাঙালীেদর আেয়ািজত পূজায় িনেয় এেসিছলাম। সাধারণতঃ 
পূজাপাবYেণর ভার নKs থােক 0য bাhণ ভdসnােনর কাঁেধ, তার তদ্গতভােব িবেভার পূজাকমY 0দেখ কালু 0তা রীিতমত 
উৎফুl। 0চােখর ইশারায় 0স আমােক বলল, “আহ্! িক িজিনস একখানা, আঁK? এই িবেদেশ, ভাবা যায়?” এর পেরই 
0স 0সৗমK bাhণতনয়েক ঠাkরমশাই, ঠাkরমশাই কের 0ডেক ডুেক কখেনা মােয়র পােয়র ফুল িদন, আরও একটু 
শািnর জল িদন, ঘেটর শািড়খানা pসাদী িহেসেব  িদন, এইসব কের বKিতবKs কের তুলল। তার এই তঁKাদড়ােমােত 
আিম যেথ\ িবbত হেলও bাhণ তনয়িট (ধযYKহারা হেলন না। িsতমুেখ কালুর যেতক আবদার 0মটােলন । 

মেন মেন ভাবিছলাম, এই এনােকই যিদ কালু কলকাতার sিবখKাত িসরােজর 0দাকােনর িচেকন চাঁপ সাঁটােত সাঁটােত 
এক হাট 0লােকর মােঝ ঠাkরমশাই! ঠাkরমশাই! বেল আhাদ করেতা, তাহেল এনার মুখখানা িক এমনই 0সৗমK 
0দখােতা? 

0মাdা কথা হয়েতা এই 0য, িবেদেশর মািটেত বাঙালী আপন আপন পিরচেয়র উপেরও আর এক পিরচেয়র �জা 
বােরা মােস 0তেরা পাবYেণর সময়িবেশেষ sউ� তুেল ধের। 0সটা হল খাস বাঙালীয়ানার �জা। 0সই �জার এমন gণ 
0য তার তলায় দাঁিড়েয় তাবড় তাবড় jানীgণী মযYKাদাসmn মাnষজন মুহূতYমেধK বেন যায় রাঁধুিন, পুrত, িমিsির, 
িহেসবরkক, মালাকার, 0মাদক, 0কটারার, 0বয়ারা মায় দােরায়ান পযYKn। অতএব কলকাতার নামজাদা কেলেজর 
0কােনা অধKািপকােক পূজাsেল 0কামের আঁচল gঁেজ নKাতা হােত লKাপােপাছা করেত 0দেখ অথবা নামজাদা 0তল 
কmানীর িডেরkরেক মহানেn dেল dেল ঢােকর 0পেট কািঠ বািজেয় ঢাকীভাই বেন 0যেত 0দেখ আঁতেক ওঠার 
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0কােনা বKাপার 0নই। িবেদেশ এই সকলpকার উৎসব অnVানেক সােবকীয়ানার ঐিতহKমিNত করার জনK িনেজর 
বাঙালীয়ানার সtার 0শষিবnd িদেয় বাঙালী জুতা 0সলাই 0থেক চNীপাঠ সবই কের থােক। 

িবেদশভূিমেত বাঙালীর বাঙালীয়ানার 0গৗরব রkা করার সিদ�া 0য কতদূর 0যেত পাের এবার 0সই গেl আিস। 

0যিদন কালু কৃ5চূড়া গােছর ডােল কােলা 0কািকেলর sp 0দেখ উnনা হেয়িছল, 0সিদন সারা সকাল পাত কেরও তার 
মেনাবা�া পূণY হয়িন। 0দেশ যাবার িটিকট 0স করেত পােরিন। তার ফল হল এই 0য আিপেসর হাজার কােজর িভেড়, 
দমহীন বKsতার মােঝ, কKািNেন চা-জলপােনর kিণক ফাঁেক সারাkণ কালু মুখ 0ভটিকেয় থাকেলা। আর যখনই 
sেযাগ 0পল 0কবল পুরেনা sৃিত আওড়ােত লাগেলা। তখনও জািন না 0য sেpর 0কািকল কালুর জীবেন কাল িহেসেব 
আসেব। 

লKাবেরটিরেত এই সকালটুk বD বKsতা। আিম বাণYাের ঠাNা জেলর হাঁিড় চািপেয় ধীের ধীের সালিফউিরক অKািসড 
0মশাি�। কালু মহািচিnত মুেখ পােশ এেস দাঁড়াল। চাপা গলায় বললাম, ‘িক 0হ, আজ কাজ টাজ িকছু হেব িক?’ 0স 
উtের বলেল, ‘0দেখা, বাঙালীয়ানার সােবকীপনা যা িকছু এই িবেদেশর মািটেত 0দখছ তা 0তামােত আমােত এেসই 
0থেম যােব।’ 

হাঁিড়েত বগবগ কের সালিফউিরক অKািসড ফুটেছ, তােত কী কী 0যৗেগর 0ফাড়ন 0দব সnান করিছ, কালুর বকবকািন 
থামল না। ‘বছর dই আেগ 0তামার সােথ বাঙালীেদর সরsতী পূজায় িগেয়িছলাম তা 0বাধকির 0তামার মেন আেছ?’ 
মেন মেন বললাম, ‘িবলkণ! 0তামার আিদেখKতা িক 0ভালবার?’ মুেখ বললাম, ‘তােত কী? 

(0কােপনেহেগন শহের বাঙালীেদর সরsতী পূেজােত 0ছাট বড়েদর অfিল সমপYণ।      ছিব: কািn kমার) 

কালু বলল, ‘তুিম যখন একরাশ সেষYফুেলর 0kেতর নKায় মিহলােদর মােঝা আরও একগাছা সেষYফুল হেয় ঢুেক 
মহানেn পূজার কােজ বKs হেয় পড়েল আিম তখন ভgদূেতর নKায় একটু ইিদক উিদক ঘুরিছলাম। তা 0দিখ 0গাটা 
চােরক িশC-িকেশার বেস বেস হািসতামাশা করেছ। কী মেন হল, gিট gিট 0গলাম। িজেjস করলাম, 0তামােদর পূজা 
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0কমন লাগেছ। বলল, “ইট্স্ ও.েক.।” পূজার আেগ kলটুল খাওিন 0তা? আমার p� Cেন ওেদর মেধK চাপা হািসর 
0ঢউ 0খেল 0গল। একিট িশC িজjাসা করল, “ওয়াটস্ kল?” 0সই মুhেতY িনেজেক আs একিট ফুল (fool) 0বাধ হল। 
তবু, না দেম বললাম, “ও একটা 0বরী জাতীয় ফল। সরsতীর িpয়। পূজার পূেবY 0খেত 0নই।” তারা হাসেত হাসেত 
চেল 0গল। আর কী বেল 0গল জােনা? বেল 0গল “উই 0ডাN ওয়াN টু।” 0সই 0থেক ভাই, এই িবেদেশর মািটেত 
পূজাপাবYেণর সময় থাকেত আমার মন চায় না।’ 

আিম অবাক হেয় তার িদেক তাকালাম। কালু গাঢ় গলায় বলল, ‘না মােন, বKাপারটা 0বােঝা! pকৃিতর িনয়েম এই 
0পাড়ার 0দেশর টপ টু বটম শীেতর মােঝ বসn আসেব। তার সােথ আসেব সরsতী পূেজা। আর সরsতী পূেজা মােনই 
কী? kল। বাজার আেলা করা 0টাপা kল, নারেকিল kল কত সাগর মr পার কের এেস দম 0নেব এিশয়ান বাজােরর 
ঝুিড়েত। এইবার, তৎপর বাঙালীর মাইেkােsািপক 0চাখ 0সই kল সnান কের 0ঝালাবnী করেব। তারপর কেয়ক 
িদবস 0কবল পরsরেক ‘kল 0পেল? kল 0খেল?’ কের নাচানািচ করেব। তেব না িবেদেশ বাঙালীর kলরkা হেব! 
অথচ 0সই বাঙালীর সnানরা আজ kল 0খেত চায় না। তেব িক বাঙালীর সকল বাঙালীয়ানা pাৈগিতহািসক হেয় যােব?’ 

আমার মাথা ভনভন করিছল। চা’এর pতKাশায় কKািNেন চললাম। কালু িকnt িপছন ছাড়ল না। চা পান করেত করেত 
বাইের দৃি\পথ বাড়ালাম। 0বশ বরফ ঝরেছ। অথচ পিfকা বলেছ ফাlুন! কালুর 0দাষ 0নই। 0কািকল ডাকা বসেnর 
sp 0দেখ শীেতর বরেফর রাsায় হাঁটেল মাথা গরম হওয়ারই কথা। িকnt কালুর ভাবালুকতােক আর p�য় িদেল আমার 
কাজকm আজেকর মতন 0চৗপাট! তাই dম্ কের তােক বিল, ‘কালু, কদমা কী জােনা?’ 

pবল আtিবoােস কালু দাঁত 0মেল হােস। ‘তা জানব না? সাদা 0গাল 0গাল, শk মতন, ভাির িমেঠ। কদমা, 0গালাপী-
সবুজ-হলুদ িচিনর মঠ, বাতাসা — এই সবই 0তা সরsতীর Cকেনা 0ভাগ। শশা িদেয় নাড়ু 0খেয় 0দেখা, অপূবY লােগ। 
আমােদর 0ছেলেবলা…’ 

হাত 0দিখেয় থামাই ওেক। ‘0তামার 0ছেলেবলা 0তামােক পূজার আেগ kল না 0খেত িশিখেয়েছ। কদমা, নাড়ু, 
চndপুিলর অপূবY আsাদ 0পেত িদেয়েছ, িচিনর মঠ কােক বেল জানেত িশিখেয়েছ। িকnt তাই িনেয় এত 0গৗরব 0কন? 
বরং িবেদেশর মািটেত 0য িশC িকেশােরর দল 0দেশর সংsৃিতর পিরেবশ 0থেক লk 0যাজন দূের 0থেক বড় হে�, 
তােদরও এই সকল িজিনেসর সেŋ পিরচয় কিরেয় 0দওয়া িক আমােদর দািয়t নয়? তাছাড়া তুিম কথায় কথায় 0য 
বেলা, 0তামার 0ছেলেবলার   িদনgেলার কথা, পূজা, pসাদ, সবই অমৃত, তুলনাহীন। এইখােন আমার মৃd আপিt। 
এক অমৃততুলK sাদ গn আিম িকnt ভাই এই িবেদেশর মািটেত আেয়ািজত পূজার মেধK পাই।’ 

কালু চুপ কের 0গল। আিম বললাম, ‘0দশ কাল sান আমােদর অতৃিpর কারণ িকছুটা হেত পাের। সবটা নয়। মােয়র 
আরাধনায় আমােদর ভিk ভােলাবাসা, কত কে\ 0জাগাড় করা িবিবধ পূজা উপাচােরর সােথ িমেলিমেশ এই পূজােক 
সাথYক কের 0তােল, কালু! তাছাড়া, বতYমান pজেnর 0ছেলেমেয়রা kল 0খেত উৎসািহত নয় বেল তুিম ভাবছ িবেদেশ 
বাঙালীয়ানার তরী ডুবল বেল। পূজার িদেনর িনVাটুk 0দখ, কালু। িবিবধ অnVােনর িদেক তাকাও। িশCেদর 
হােতখিড় 0থেক আরm কের বেস-আঁেকা pিতেযাগীতা, নৃতK বাদK গীত আবৃিt, কী না হে�? অতএব kল না 0খেয়ও 
এই িবেদেশ বাঙালীর kল 0য sরিkত তােত আমার অnতঃ 0কােনা সেnহ 0নই। তাই 0তামােক বিল, 0তামার মেন 
যিদ বাঙালীয়ানার ঐিতহK িনেয় এত গবY, তাহেল 0তামার শিk িনেয় তুিমও এিগেয় এস। বাঙালীয়ানার  �জা আরও 
শk কেরা, পু\ কেরা।’ 

কালুেক যেথ� jান িদেয় আিম 0চয়ার 0ছেড় উঠলাম। কােজ িফরেত হেব। 0দখলাম কালু গভীর িচnামg। তােক তার 
িচnা মেধK 0ছেড় িদলাম। কাঁেধ হাত 0রেখ বললাম, ‘কালু, 0দেশ ঘুের এেসা। মেন বল পােব। না হয়, সরsতী পূজা 
কািটেয়ই এেসা!’ 

কালু তিড়ঘিড় বলল, ‘না ভাই, অত ছুিট পােবা না! হpা dেয়েকর ছুিটর জনK আজই দরখাs 0দব।’  

Ckবােরর সnKাটা এখানকার মাnষ িবলিmত লেয় চেল। সামেন d িদন ছুিট।  কমYেশেষ কালু আর আিম পথচলিত 
হাজার মাnেষর িভেড় গা ভাসালাম। nK হােভেনর কােছ একিট কKােফর কিফ আমােদর বড়ই িpয়। সকােল কালুর 
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pিত িকি{ৎ কেঠারতা কেরিছ 0ভেব মেন মেন িঠক করলাম তােক কিফটা আজ আিমই খাওয়ােবা। সূযYK তখন পােট 
বেস 0গেছ। বিlেকর বুক 0থেক িনগYত অসংখK কKানেলর এই শহেরর কেN উপকেN ছড়ােনা। nK হােভেনও এইরকম 
এক কKােনেলর ধাের 0বশ জমজমাট এলাকা। কKােনেলর জেল সূেযYর অnরাগ রি¦। 0ছট 0ছাট তরেŋ সাির বাঁধা 
0সলেবাটgেলা নাচেছ। সার বাঁধা একেগাছা রং 0বরেঙর বািড়ঘর। 0বশ পুরেনা। পথ পােoYর খাদK পানীেয়র 0দাকােন 
0মৗতােতর সnােন সেব 0লাক জমেত Cr কেরেছ। মাথার উপর তীksের পাক 0খেয় যাে� সী-গেলর দল। আজ 
বাতােসর লুেটাপািট 0নই। রাsায় সকােলর ঝরা খুচেরা বরফ। তারই মােঝ 0দিখ িতন চারিট হলেদ ডKােফািডল ফুেটেছ 
এক 0কােণ! উৎসািহত হেয় কালুেক 0দখাই, ‘ওেহ, বসn এেস 0গেছ!’ 

কালু মুখ 0ভটেক বেল, ‘বরেফর বুেক আবার বসn! বসn িবলাপ বেলা!’ 

0মজাজটা 0ঘঁেট 0গল। কথাবাতYা িবেশষ জমল না। dজেনই উেঠ পড়লাম। িদন dই পের কালু sেদশযাtা করল। 
0ফােন কথা হল। মেনর িবরাগ 0কেট 0গেছ। খুশী মেন তােক বললাম, ‘পূজা কািটেয় আসেত পারেব না িঠকই, তেব 
পূজার আেমজ বুেক কের এেনা।’ 

কাল ই-েমেল সরsতী পূজার িনঘYN 0পলাম। শিনবাের পূজা। ছুিটর ভাবনা নাই। মহানেn সাnKকালীন 0লবু চােয় 
চুমুক িদেয়িছ িক, 0ফান 0বেজ উঠেলা। হKােলা বলেতই কালুর হাউ-হাউ কাnা। ‘িশgীর এয়ারেপােটY চেল এেসা। মাদক 
dবK পাচােরর অিভেযােগ এরা আমােক 0জেল ভরেত চায়।’ 

িবিsত হলাম। কালু আর মাদকdবK! এ 0য 0সানার পাথরবািটর মতন অসmব। তkুিন 0ফান করলাম আমার এক 
পিরিচত বাnবীেক। জানতাম তার ভাই এয়ারেপােটY িসিকউিরিট গােডYর চাকির কের। বাnবী আoাস িদেল চা-ফা 
0ছেড় উ�Yoােস 0দৗড়লাম এয়ারেপােটY। 

িগেয় 0দিখ কাsম্স্ আিপস ঘের Cm িনCেmর নKায় dই কালাপাহােড়র মতন অিফসােরর সামেন ধরা পড়া 0নংিট 
ইdঁেরর মতন বেস আেছ কালু। 0চােখর জেল নােকর জেল তার িব�s অবsা। সামেন 0খালা হাট করা একটা 
sটেকস। এক 0ছাকরা 0গােছর অিফসার dই কালাপাহাড়েক নানা কথায় 0ভালাবার বৃথা 0চ\া করেছ। বুঝলাম বাnবী 
তার ভাইেক কালু উdার কেমY লািগেয়েছ। 

আই কাডY 0দিখেয় rেম ঢুকলাম। কালু আমােক 0দেখ 0ফাঁপােত লাগল। বKg হেয় বললাম, ‘কী হেয়েছ কালু?’ 

কালু কrণ 0চােখ ইশারায় 0টিবেল ছড়ােনা িজিনসgেলার িদেক ইিŋত করল। 0দিখ 0গাটা কতক তুলসীপাতা, মুঠা 
কেয়ক dেbাঘাস আর খুচরা কতকgেলা গাঁদাফুেলর পKােকট ছড়ােনা। বKাপার কী? 

এমন সময় এক নmর কালাপাহাড় বাজ ডাকা গলায় বলল, ‘0তা? এর কী বKাখKা তুিম 0দেব? এক, আমােদর 0দেশর 
গাভীদল ভারতীয় gাসা�েনর জনK িক মের যাি�ল 0য তুিম কেয়ক মুি\ ভারতীয় gাস্ বেয় িনেয় আসেল?…’ কালু 
0তা-েতা করেত লাগল।  ‘অথবা উহা gাসই নয়। ভারতীয় মাদক পাতা, যা তুিম পাচার করছ…!’ কালু pবল 0বেগ 
মাথা নাড়েত লাগল। 0ছাকরা অিফসার বKs হেয় 0বাঝােত এল, আিম কাঁপেত লাগলাম। ‘…িতন, তুিম িনেজই একিট 
গাভী ছাড়া আর িকছু নও। িনেজর খাদKdবK 0বঁেধ এেনছ, িনেজর 0দেশর 0kত হেত!’ 

কালু ডুকের উেঠ বলল, ‘সKর, সিতK বলিছ, আমােদর… মােন বাঙালীর পূজায় একরকম gাস লােগ যা অিত 0sশাল। 
তাহা আপনােদর 0দেশ হয় না, সKর!’ 

‘বেট?’ বেল িdতীয় কালাপাহাড় dেbাদলgেলা পটাপট িছড়েত িছড়েত Cঁকেত লাগল। ‘কী এমন 0sশাল, Cিন!’ 

কালু 0স দৃশK 0দেখ কাkিতভের বলল, ‘সKর, এর ডগা িতন মাথা িবিশ\। এমন 0sশাল gাসgিল দয়া কের িছড়েবন 
না সKর!’ 
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0kােধ কালাপাহাড়েদর মুখ রাঙাবণY হেয় উঠল। তারা সামানK িকছু ঘােসর জনK এক ধরা পড়া িবেদশীর আsধYায় 
sিmত হেয় 0গল। ঘাস 0ছঁড়া sিগত 0রেখ তারা এবার তুলসীপাতাgেলা িচেবােত Cr করল। 0বিসল বুেঝ তােদর 
মুেখর 0রখা িকি{ৎ নরম হল িক হল না, পিলিথনs খুচেরা গাঁদাফুলgেলা 0দেখ তােদর িপিt পুনরায় চেট উঠল। তীb 
sের কালুেক বলল, ‘আর এই ফুলদল? এgেলাও খুবই 0sশাল, 0কমন? ভারত ছাড়া পৃিথবীর 0কাথাও 0দখা যায় না, 
তাই তুিম 0তামার 0দশ 0থেক িকছু িনেয় এেল এেদেশর মাnষেক 0দখােত 0য 0মরীেগাl কােক বেল 0দেখ যাও! তাই 
না?’ 

কালু কঁিকেয় উঠল, ‘সKর, আমােদর মােন বাঙালীেদর কালেক একটা পূজা আেছ সKর। তােত সKর গাঁদাফুল এেকবাের 
মাs। আপনােদর ফুলবাজােরর ভরসা 0নই। থােক িক না থােক!’ 

‘0চাপ রও!’ কালাপাহাড় নmর dই গজYন কের উঠেল। আমার ঠKাং dেটা ঠকাঠক 0লেগ 0গল। দাঁেত দঁাত িচেপ 
কালাপাহাড় নmর এক বলল, ‘আমােদর 0দেশর pKানেটশান এবং ইেকা িসেsমেক তখন 0থেক তুিম অপমান কের 
চেলছ! আমােদর gাস, gাস নেহ। 0মরীেগাl, 0মরীেগাl নেহ। এমনিক 0গাটা কয় িচমেস মাকYা 0বিসল পাতা এেন 
তুিম আমােদর নধরকািn 0বিসলgেলােক 0হলা করার dঃসাহস করছ! তেব 0শােনা, 0তামােদর gাস, gাস নেহ। আিম 
বিলেতিছ ইহা একpকার মাদক পাতা। তুিম আমােদর সেŋ চল!’ 

এমন সময় ওই 0ছাকরা অিফসারটা 0টিবেল 0য ক’িট আs dেbাঘাস পেড়িছল সবgেলা খাবেল তুেল একসােথ মুেখ 
পুের িদেলা। ঘটনার আকিsকতায় আমরা চমেক উঠলাম। িচেবােত িচেবােত 0স কালাপাহাড়েদর বলল, ‘সKর িবিলভ 
মী। ইহা gাস বই অনK িকছু নয়। খাইয়া 0দখুন। ইটস্ িডিলশাস!’ এই বেল 0স অকাতের কালাপাহাড়েদর ঘাস এবং 
তুলসীপাতার (নেবদK সািজেয় িদেলা। তারাও পরমানেn তাহার সদবKবহার করেত করেত মুখ িদেয় hম্-হাম্ 
আওয়াজ 0বর করেত লাগল। 

এইবার কালু আর িনেজেক ধের রাখেত পারল না। ঝরঝর কের 0কঁেদ 0ফলল। কালাপাহাড়রা 0বগিতক 0দেখ যত 
তােক 0বকsর খালাস 0দয়, 0স ডুকের ডুকের কাঁেদ। মহা 0গেরা 0দেখ কালাপাহাড়রা আমােক বেল, ‘0তামার সŋীেক 
0ছেড় িদেয়িছ, তবু 0স কাঁেদ 0কন? যাও! এেক িনেয় যাও! যাও!’ 

কালুেক নড়ায় কার সাধK! 0স 0টিবল চাপেড় বুক চাপেড় 0কবলই বেল, ‘0গল, পূজার সকল উপাচার এই িতনেট 
মুষেকা িবধমYী 0গাrেত সাবেড় িদেলা!’ 

আিম িহড়িহড় কের 0কােনামেত তােক 0টেন বাইের আিন। হাঁিপেয় হাঁিপেয় বিল, ‘কালু, এ কী িনবYুিdতা 0তামার? এেক 
0তা এই সকল বst হKাNবKােগ ভের এেনছ, তায় ছাড়া 0পেয় গলা ফািটেয় কাঁদছ? 0জেল যাওিন এই কী ভাগK 0তামার!’ 

কালু তীb sের বলল, ‘এর 0থেক 0জেল যাওয়াও িছল ভােলা। সকলই আমার dভYাগK। নইেল এমন ভুল হয়! মােয়র 
0দওয়া মটরCঁিটর কচুিরর ডাbাটা sটেকেস 0ঢাকাবার জায়গাই কের উঠেত পারিছলাম না ভাই। কােজর 0বৗটা কখন 
“িদিদ, dেbাঘাস িদলুম” বেল এই হKাNবKােগ ঢুিকেয় িদেয় 0গেছ 0খয়াল কিরিন। আহা, এখানকার ঠাkরমশাই এই 
সময় আিম 0দেশ যাি� সংবাদ 0পেয় কিট পিবt িজিনস আনেত বেলিছেলন। আিম পূজার উপাচােরর 0যাগানদােরর 
দািয়t িনেয়ও বহন করেত পারলাম না।’ কালুর কাnা আবার উথেল উঠল— ‘বতYমান pজnেদর আিম কী 0শখাব, কী 
0দখাব? হায় হায়!’ 

0দেখ Cেন আিম হাসেবা িক কাঁদেবা বুেঝ উঠেত পারলাম না। িবেদেশর পূজায় বাঙালীর বাঙালীয়ানার অমূলK কিট ধন 
সmদ — মুেঠা কেয়ক dেbাঘাস, খান কেয়ক তুলসীপাতা আর খুচেরা িকছু গাঁদাফুল — খুইেয় সবYsােnর মতন 
আমরা dজনায় িকংকতYবKিবমূঢ় হেয় দাঁিড়েয়ই থাকলাম। 

নতুন 0লখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল 0লখা পাওয়ার জনK িkক্ কrন এখােন!
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