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অিত িন1ুর মাnষেক 5লােক কসাই বেল। আজ ভািব এই ভাবনার সত=াসত= কতটুk!  

রিববােরর dপুর মােনই আমােদর বািড়েত গরগের মাংেসর 5ঝাল আর ভাত। বাজার যিদও আিমই কির, 
ইদানীং অrণার তাড়নায় 5খাকা যায় আমার সেŋ। “রাতিদন 5নট-এর 5নেট 5ফঁেস আেছ 5ছেল। 5রাববােরর 
বাজারটুk 5তামার সেŋ যাক।” 

5ভেবিছলাম 5স িবরk হেব। সিত= কথা বলেত কী, 5ছেলেক আমার 5কােনািদনই আলাদা কের কােছ পাওয়া 
হয়িন। এক সময় বদিলর চাকির কেরিছ। যিdেন িথতু হলাম 5ছেল তখন নাগাল পার। 5সাস=াল িমিডয়ােত 
ওর বয়সী আর পাঁচটা 5ছেলেমেয়র মতই মt। বাপ-মা’র সেŋ কথা বলেতও এেদর 5কমন জািন গােয় jর 
ভাব। সবWkণ d’কােন 5গাঁজা গােনর তার। অYpহর বাপ-মা’র কচকচািনর 5চেয় 5বাধহয় ভােলা। অিবিশ= 
আমােদর আর 5খাকােদর 5বেড় ওঠা 5তা একরকম নয়। আিম 5য বেয়েস মােঠর জেল কাদায় মাখামািখ হেয় 
ফুটবল িপিটেয় কলতলায় সাঁঝেবলায় সেn=তারা মাথায় িনেয় চান কেরিছ, 5সই বয়েস আমার পুt বািটভরা 
কাটা ফল 5খেয় িপেঠ বইএর গnমাদন িনেয় গmীর মুেখ 5কািচং kােস 5গেছ। এত pিতেযাগীতা, চুলেচরা 
ফলাফেলর জন= পাহাড় pমাণ 5sTস, অভীY িসিdেত নাকািন 5চাবািন — এসব 5য িছল না তা নয়। িকnt এত 
মারাtক rেপ নয়। যাই 5হাক, fীমােনর 5দখলাম বাপেক সŋ িদেত আপিt হল না। 

মNুর 5দাকােন আজ িভড়টা 5বশী। মাংস 5কাপােত 5কাপােত মNু হাঁকল, “স=র, আজ একদম কিচ মাল। 
িকেলা dই িদেয় িদিh, িনেয় যান!” 

সmিত জানালাম। তখুিন কােন এল বড় কrণ এক আkিত। “দাদাভাই, আমাের ছািড় দ=াও 5গা! িভেk 5তা 
চািhেন, আড়াইশ মাংস 5দ দাও দাদা!” 

তািকেয় 5দিখ এক জীণW কাপড় পরা মিহলা। মুখখািন rk। দৃিYেত কrণা মাখা। হােতর 5তেলায় ক’টা ময়লা 
দশ টাকা 5নাট পাকােনা। 

মNুর হােত উদ=ত খাঁড়া। “ও সব আড়াইেসা ফাড়াইেসার টাইম এটা নয়। d’ িকেলা, িতন িকেলার খেdর 
চািdেক। কােমর সময় খুচেরার খেdর ধরব? যেtা সব!” 

িঠক তখুিন মিহলার 5পছন 5থেক এক মুrিb 5গােছর 5লাক চীৎকার কের উঠল, “অ=াই মNু! এটােক সরা না! 
আমার রাণ আর চাঁপgেলা কী িদিল িকs= 5দখেত 5পলুম না। অ=াই, তুিম সেরা 5তা, সেরা!” 5সঁিদেয় এল 
মুrিb। 

মিহলা 5সঁেট 5গল এক 5কােণ — “বাবু, 5মার 5ছল=াটার বড় অsক। রk নাই। ক’িদন খায় নাই।” 
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“ধ=াআত্! ঘ=ােনার ঘ=ােনার!” মুrিb গেজW ওেঠ। মNু িনিবWকার। চিবW, ছাল, রেk ওর অিst 5kদাk। ওর 
সময় 5কাথায় জীণWতার পাষােণ কারেণ=র 5sাত 5খাঁজ করা? আড়েচােখ তািকেয় 5দিখ জটলার 5লােকেদর 
মুেখ বাঁকা হািস। 5খাকার কােন dরাশার তার 5গাঁজা! 

মিহলা ময়লা আঁচেল মুেখর ঘাম 5মােছ। “দাদা, 5ছল=াটাের একা থুেয় এেসিছ। ছািড় 5দ। ডাkারবাবু বলেলন 
এTু মাংেসর srয়া 5খিল যিদ 5চােক তাকায়!” 

মুrিb তীb sের সািলিশ মােন। “ঢেপর কীtন yনেছন? পয়সা 5নই, মাংস সাটাবার 5নালা!” 

থরথর 5কঁেপ উঠল kাn অবয়বখািন। 5লাকটার এই অকারণ িহংsতায় জায়গাটােক মেন হল বধ=ভূিম। 

মNু কলুর বলেদর মতন অn। “স=র, d’ িকেলা কের িদই তা’5ল?” 

বেjর মতন শরিনেkপ হল — “না!” 5খাকা? এক অrতপূবW আেলাকসামান= আ~ােসর িকশলয় 5ফাটা 
গলায় 5খাকা বলেল — “আমরা আড়াইশ মাংস 5নেবা।” 

মNুর হােতর উদ=ত খাঁড়া শূন=তায় sb হেয় থােক। 

নতুন 5লখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল 5লখা পাওয়ার জন= িkক্ কrন এখােন!

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

https://www.flickr.com/photos/darkroses
http://eepurl.com/b5s4yf

