
সইেয়র &বৗ-এর বkলফুেলর &বান &পা &বৗ-এর নাতজামাই 
 
4মেtয়ী kমার  

িসেd9রী মিnের 4দিনক এক টাকার sখশািn &কনার &ভট চিড়েয় বhযুেগর সাথী &কালাপুিরটার মুেখ িনেজর পা d’খািন গিলেয় 
িনেলন হরলাল িমিtর। &নবুবাগান &লন আর বাগবাজার sTীেটর kিসং &পিরেয় পQপিত &লেন তাঁর আিপস। িতিন &লাকাল 
রSাশন &দাকােনর বড়বাবু। আর আেছ সহকাির নs আর বাবুলাল। 

হরলালবাবু &য চাকিরটা কেরন, &সটা তাঁর এেকবােরই মনঃপূত নয়। িতিন &চেয়িছেলন যশsী কিব হেত, হেয় &গেলন রSাশন 
&দাকােনর &করািন। sভাব কিবর কিবt &রাজ সকােল ভােতর পাহােড় কলাই ডােলর gহায় dেটা িচমেসপানা ভাজা মাছ সােথ 
তাঁর sভাবভুেলা মেনর জনS িগnীর মুেখর অভাব অিভেযােগর লŋা &ফাড়ন িদেয় &মেখ &গাgােস িগেল, kেচা sপুির মুেখ &ফেল, 
কােলা ছাতা বগেল, সদর দরজার উপর &দওয়ােল ঝুলেত থাকা sগbীয় িপতা এবং মাতাঠাkরাণীর ছিবেত হাত &জাড় কের, 
িবড়িবিড়েয় &নানাধরা গিলপথ &বেয় উlাগিতেত রাজপেথ &নেম kঁদঘাট টু বাগবাজােরর িমিনেত ধsাধিs করেত করেত সব 
ভSািনশ! 

তবু িক রেk আেছ? পুিnমার চাঁদটােক এেকবাের ঝলসােনা rিট না বািনেয় সংসার &রহাই &দেব না। হঠাৎ সরকার &থেক 
পরওয়ানা এল সব চলিত রSাশন কাডb বািতল হেয় িডিজটাল কাডb হেব। তাই িরিজওনাল &হডবাবুেদর কmুSটার িশkা আবিশSক। 
কাছােকাঁচা লSােজেগাবের হল হরলালবাবুর। তবু িশখেলন। িকnt &গাড়ায় গলেদর িবপদ আটকােব &ক? নতুন িসেsেম &দখা 
&গল ভুল ভরা। 

gাহেকর পিরবাের বাপ মা-এর নাম আেছ &তা সnানরা গায়ব। &কাথাও বা পাইকপাড়ার &গাপালেক মাসকাবাির িচিন আনেত 
উিজেয় &যেত হেব বাrইপুর। যার ভাগSpসেn পিরবােরর সবাই &য যার &খাপ মতন বেস &গেছ &সখােন ভুেল ভরা বানান। এমন 
সব উেধার িপিN বুেধা ঘােড় িনেয় যা হবার তাই হল। সারা শহর &তালপাড়, গািলগালাজ, মারেধার, ইঁট পাটেকল এবং রSাশন 
&দাকােনর কমbচারীেদর কপােলর ঈশান &কােণ রিkম বSােNজ! সরকার আরও দমন নীিত িনল। সহেজ কাডb করােনা এবং কাডb 
পাওয়া kমশঃ জিটল হেয় উঠল। 

আেগই বেলিছ, হরলালবাবুর আিপসখানা &নবুবাগান &লন এবং বাগবাজার sTীেটর kিসং &পিরেয়। একটু &ভতর িদেক। চেলেছন 
মnাkাnা ছেn। হঠাৎ কােন এল হািসর ছররা। এলাকার মুkেj বািড়র ন’ বাবুর &ছাট &ছেল দলবল পািকেয় বেস আেছ 
দাওয়ায়। ছুটেকা ছাটকা িটটিকির কােন এল, গা করেলন না হরলালবাবু। 

4চেtর &শষ। গরম বাড়েছ তােপ। বাবুলাল অলস ভােব দাঁিড়পাlায় পা ঝুিলেয় বেস &দশলাই কািঠর &পছন িচেবািvল। 
বড়বাবুেক ঢুকেত &দেখ তড়াক কের পা নািমেয় &দয়াল &কােনর কােলা kঁেজা &থেক ঠাNা জল গিড়েয় িদল। “নs…উ… অSাই 
নেস,” বেল হাঁক &পেড় জল গলাধঃকরণ করেলন হরলালবাবু। 

নs &দাকােনর &ভতের চাল ডাল &ভাজS &তল িচিন িবsুেটর বsার আড়াল &থেক ‘আেj’ বেল &বিরেয় এেল হরলালবাবু তােক 
পাঠােলন ‘দাদা-েবৗিদর চােয়র &দাকান’-এ। “ভােলা কের আদা &মের আনিব!” 

খSাঁচড়ােনা &মজাজ িনেয় &দাকােনর সেবধন নীলমিণ কmুSটার যnরখানা খুেল তাঁর বরাd &চয়াের gিছেয় বসেলন হরলালবাবু। 
অিভেযােগর িচিঠ চাপািটর বাk খুেল &দখেলন িগজিগজ করেছ &তলােপাকার বংেশর মতন। িদেনর pথম িচিঠটা িনমপাচন 
&গলার মুখ কের পড়েলন — “&রেsেkড সSর, আই অSাম &হড অব দS ফSািমিল। আই হSাড িবন মাকbড িডিজটাইজ্ড। &হােয়ন 
মাই িডিজটাইজ্ড কাডb উইল কাম r pপার কSােনল (cannel)?”  
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মেন মেন দাঁত িখঁিচেয় বলেলন হরলাল, “এই &তা বাছা, &তামার িডিজটাইজ্ড কাডb বাগবাজােরর খাল &বেয় &নেচ &নেচ আয় মা 
শSামা হল বেল! আর এTু 4ধযbS ধেরা।” 

তােক pথামতন উtর িলেখ &দেখন িdতীয় অিভেযাগ। “&হায়াই আই &গট অন্িল ি� &কিজ রাইস অSাN ি� &কিজ ওেয়ট?” মােন 
বুঝেত আশমান জমীন &তালপাড় করেলন িকছুkণ। তারপর বুঝেলন মহাশয় wheat অথbাৎ ‘গম’ &বাঝােvন, &দেহর ভার নয়। 

“সSর!” একটা িমিহগলার আওয়ােজ ঘাড় ঘুিরেয় &দখেলন, ও বাবাঃ, এ &য কিলর নটবর! &রাগা &রাগা পSাংলা গড়েন বাহাির লাল 
সr পােড়র বাসnী ধুিত চাদর। মাথায় বাঁধা লাল গামছা, পােয় খড়ম। বগেল রং চটা কােলা ছাতা কাঁেধ &ছঁড়া থেল। 

“কী চাই?” বলােত উtর এল — “sিবচার চাই, বাবু!” 

“তা এেখেন &কন? জজ্ &মিজেsTেটর কােছ যাও!” বাবুলাল বলেল।  
 

(ছিব : কািn kমার) 

&লাকটা এবার হরলালবাবুর পােয়র কােছ এেস বেস পড়ল। “বাবু বাঁচান! পেড় পাওয়া &চাd আনায় আমার &ঝবন িবষ হেয় 
&গেলা hজুর!” 

“ওঃ, এ &তা বhৎ নাটক &দখিছ!” মেন মেন আওড়ােলন িমিtর মশাই। “তা হেয়েছটা কী Qিন?” 

“বাবু, আজ এক মােসর উপর ধের আিপসারবাবু আমার ঘের ঝােvন আর Qধুেvন আিম কার বাপ, &ক আমার বাপ, আমার 
ইিsিরর মা &ক, তার মােয়র &বtাn, তাpর সব চুপচাপ। কথািট কইেচন না। কাডbও হেv না, আমরা িক না &খেয় মরব, hজুর? 
হাটেখালার রSাশন &দাকান &থ’ আমাের এখােন পাঠােয়ইল বাবু।” 

“আvা &গেরা &তা! &তামার নামটা কী Qিন?” নs সাবধােন চা এেন &টিবেল &রেখ বলল, “বাবু, ও বŋu। আেগও এেসেছ, আপিন 
িছেলন না। ওর &কস &তা পুরা জামপSাk। pচুর &কেলা।” 
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“আঃ, তুই থাম &তা! অSাই &য বŋu, তুিম সব খুেল বল &তা, কী বৃtাn।” 

ছলছল &চােখ নsর কথা Qনিছল বŋu। গামছার খুঁেট &চাখ মুেছ বলল, “বাবু, &বশ খািvn তাঁতী তাঁত বুেন, কাল হল তার হাতী 
িকেন। আিম বাবু সামানS ডুবিকর কাজ কির।” 

“ডুবিক!” বড়বাবু &চাখ &গাল করেল বাবুলাল ও নs হাসাহািস করেত লাগল। “সSর, এরা ওই সারািদন গŋায় চুেব থােক। কখন 
&কউ দান ছুঁেড় &ফলেল, &স পয়সা &হাক বা &সানাদানা, &ছাঁ &মের তুেল &নয়। আর ওই দশকমbা ভাNারgেলােত জSািরেকন ভের 
ভের গŋাজল সাpাই &দয়,” নs বলল। 

“কিNিনউ!” বড়বাবু চা-এ চুমুক িদেলন।  

“বাবু, মাসখােন আেগর কতা। সারািদন জেল &থেক &সিদন হাত পােয়র িখল খুেল &গসল। িমতািল d বািড় রাnার কাজ &সের 
আসেব উেড়র &দাকােনর ফুলুির &তেলভাজা িনেয়। &সই &ভেব সেব আিম এক পাtর বাংলার &ঢাঁক গােল &ফিলিচ, ‘ও জামাই!’ 
বিল &তাতা এেস দাঁড়ােল।” 

বড়বাবু জানেত চাইেলন, “িমতািল মােন &তামার িগnী! আর &তাতািট &ক?” 

“আেj, শালা hজুর!” 

“&বশ! তারপর?” 

“িমতািলর মা, আমার শাউিড় না িক তলব কেরেছ। এkুিন &তা এkুিন! আিম hজুর বলব কী, এই শাউিড় মাগী আমার &ঝবনটােক 
এেkবাের ঝালাপালা কির িদল। ঝােনন, সব কতায় খপরদাির! তিm, হিm! আবার তাঁর থােনর উপর বিস আেছন আর এক 
ঠাইrণ। আŋুরবালা দাসী। আমার শাউিড় আলতাবালা দাসীর মা hজুর। &ঝমুন &দমাক &তমুন মSাজাজ। গেbা ধের না। কী, না, 
উনার মােয়র &পেটর &বান ‘বkলফুল’ পািতেয়িছল ‘আকাশফুেলর’ সােত। তােত কী এমুন বলুন! চাঁদ তারা হীরা মািনক &পিল 
&ঝেনা!” 

“ও ফ্ ফ্, দাঁড়াও দাঁড়াও!” বড়বাবু হাঁফ ছাড়েলন। “বkলফুল &তা গােছ &ফােট, আর আকাশফুল ধূপ আমার িগnী d’&বলা 
ঠাkেরর নােকর ডগায় চরিক &ঘারান। তুিম বলছটা কী, আিম &তা িকছু বুঝেত পারিছ না।” নs, বাবুলাল মজা &দেখ। 

“এ &তা অিত সহজ বাবু” — হােতর &তেলা মুেখর সামেন &ফেল িদল বŋu। “আমার শাউিড় আলতাবালার মা আŋুরবালা। ধরেলন 
&তা? এখন আŋুরবালার শাউিড় &নভাননী সই পাতােলন বkলফুেলর সােথ। বkলফুেলর সই আকাশফুল কাঁটাপুkর বাইেলেনর 
নেগন বsর নািতর &বৗ-এর খাস দাসী।” 

“নs! জল &দ &র!” বড়বাবু মাথা &চেপ ধেরন। &বগিতক &দেখ বŋu বড়বাবুর হাত &চেপ ধের। “বাবু! আপিন এTু ঠাNা হ’ন! এTু 
িজেরান! মাথায় চাপ &নেবন না।” 

“চাপ &নব না মােন? তুিম ইয়ািকb &পেয়ছ? ওই নেগন বsিট &ক? িব9েকােষর এিডটর নেগনচnd বs?” 

“আেj হSাঁ!” 

“&তামার আইেডনিটিট pুফ কাডb &কন অিফসাররা বানােত পােরনিন, তা এখন আিম বুঝলুম। &তামােক আমার এলাকায় পািঠেয় 
&কন ওরা হাত ধুেয় &ফেলেছ জােনা?” 

বড়বাবুর কথার &তােপ চুপেস যায় বŋu। হাত কচেল বেল, “কSােনা hজুর?” 

“কারণ আিম একটা উজবুক বেল! আমােক এরা তেল তেল ধাপার মাঠ &কন বেল আিম জািননা &ভেবছ?” উেtজনায় &চয়ার 
&ছেড় উেঠ দাঁড়ান হরলালবাবু। “আেশপােশর যত আবজbনা সব আমার খাতায়! আমার এলাকায়! অSাঁ? &বশ! আই অSাম &টিকং 

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com



িদস্ চSােল� ওভার মাই &ডডবিড! আিম &তামার আইেডনিটিটর িটিক খুঁেজ বার করবই।” আবার &চয়ার &টেন বেস পেড়ন 
িমিtরমশাই। 

&দৗেড় িগেয় পাখার নব্টা &জাের কের নs। িকnt &স ভবী &ভালবার নয়। একই ভােব কলুর বলেদর মতন ঘুের যায়। বাতাস লােগ 
না কারও গােয়। 

“&শােনা, একদম pথম &থেক, pথম &থেক বল।” 

“সSর,” এবার কাঁেদা কাঁেদা sের নs বেল, “তােল সSর রাত গিড়েয় &ভার হেয় যােব সSর। আিম &যটুk বুেঝিছ আপনােক বিল?” 

“&বশ! Qিন কী বুেঝছ  তুিম?” 

“সSর,” সাবধােন খাপ &খােল নs। “&নভাননী, মােন নীভাননী অবিধ বুেঝেছন &তা সSর?” 

“নীভাননী?” আতাnের পড়া &দখায় বড়বাবুেক। 

নs বেল চেল, “একদম ঘাপলা &কস সSর। এই বŋuর নাম d’-িতন জেনর রSাশন কােডb চড়ােনা আেছ বেট, িকnt তােদর সােথ এর 
সmেকbর আইিডনেটিটিফেকসন করা যােv না িকছুেতই!” 

বŋu উথাল পািনেত হাল ধের। “hজুর &নভাননীেত মন িদন। &সই &য আŋুরবালার শাউিড়!” 

“আŋুরবালা?” 

বাবুলাল মৃd sের ‘মেরেচ’ বেল কপাল চাপড়ায়। ‘সSেরর গািড় বSাক িগয়াের যােv &দখিছ!’ 

বŋu মিরয়া হেয় &বাঝায়, “সSর, এTু শাn হ’ন। একবারিট &চাখ বুজুন! বুজুন! অSাঁ অSাঁ, হSাঁ! বাস্! এবার বn &চােখর পাতায় &দkন 
hজুর, আমার &সাnর ডাগর &ডাগর ইিsির িমতািল। িমতািলেক ধের থাkন  hজুর! নড়েবন না।” 

“&বশ &বশ।” আtpসােদর হািস &ফােট বড়বাবুর মুেখ। “এবার আেs আেs সের যান আমার শাউিড়র িদেক। আলতাবালা। 
&কমন? সেরেছন?” 

“আলতা! আহা! &বশ, সরলুম।” বড়বাবু তদ্গতিচt। 

“এবার আŋুরবালা আসেছ hজুর। আমার িদিদ শাউিড়।” 

“এক থাল আŋুর িনেয় আসেছ আমার আŋুরবালা! আহা, িমেঠ িমেঠ &নানা &নানা!” বড়বাবু িবড়িবড়ান। Qেন &তা নs আর 
বাবুলােলর &চাখ ছানাবড়া। বŋu িকnt মুচিক &হেস মাজা dিলেয় বেল, “বাঃ বাবু বাঃ! আŋুরবালার কােছই বsন বাবু। আিম তার 
শাউিড় &নভাননীের &ডেক আিন?” 

“যাও যাও! kীর ননী ছানা যা পােরা &ডেক িনেয় এেসা।” বড়বাবু চkু মুেদ উদার। 

“hজুর &নভাননীর সই বkলফুল এেয়েচ।” 

“বাঃ &বশ &বশ! বkলফুল! কী িমি�! কী sবাস, আমার বুক &পট জুিড়েয় যােv।” নs বাবুলালেক ধাkায়। “এসব কী হেv &র! 
বSাটােvেল বŋuটা আমােদর সাদািসেধ বড়বাবুেক পাগেল না &দয়!” 

ওিদেক বŋuর ধারািববরণী চলেতই থােক। “বাবু, বkলফুেল আেছন &তা?”  

বড়বাবু মধুর হােসন। “আিম জাত &ভামরা &হ, সব ফুেলই আিছ। তেব বkলফুেলর মজাই আলাদা।” 
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বŋu িবj হােস। “বkলফুেলর সই-gেমার ধের না &য মাগীর সই আকাশফুল। আকাশফুেল এেসেছন বাবু?” 

“ফুেল ফুেল dেল dেল মধুময় আিম,” বেল গদ্গদ্ হ’ন বড়বাবু। “এেসিছ! এেসিছ!” 

বŋu বেল, “&মের এেনেছন hজুর। আকাশফুেল dলেত থাkন। এবার এল সবbনােটর gr ঠSাইrণ িযিন, আকাশফুেলর সই 
ঠাইrণ এেলােকশী দাসী। িতিনই hজুর মরণকােল তাঁর রSাশন কােডb আমার নাম চািপেয় যান। আিম এসব িকছুই জািননা। 
আমার শাউিড় আমাের &ডেক ওই সন্েঝ &বলায় বেl, ‘&ছাঁড়া, &তার &তা নটাির &নেগেছ &র! আমার মােয়র শাউিড়র িদিদর 
সইেয়র সইেয়র সই &তার আর িমতািলর &ব-েত িকছু িদেত পােরিন, তাই &তােদর &খারািকর উপুির বSবsা কের &দ &গেছ!’ এখন 
hজুর উপুির &খারািক কী! আমার হেকর &খারািকই বn হেত বেসেছ। সব আিপসার বাবুরা আেসন &খাঁজ কেt আিম এেলােকশীর 
সmেk &ক হই জানেত! িমতািলেত-আমােত মুখ খুলেতই &তনারা সব &ভাঁ ভাঁ!” 

“বাবু! বাবুউ!” চিকেত বŋu, বাবুলাল আর নs &দেখ সাপুেড়র বাঁিশর সামেন আলেতা dলেত থাকা সােপর ফণার মতন dলেছ 
বড়বাবুর মাথা। বড়বাবু কী &যন িবড়িবড় কেvন। নs তার কানটা বড়বাবুর মুেখর কােছ ধের।  

“এেলােকশী দাসী! সেbানাশী হািস! িসেd9রী খুিশ! ওের নs, আন িদিক নিসS!” 

“বাবু! বাবু!” নs বড়বাবুেক ধের নাড়া &দয়। &চাখ খুেলই বড়বাবু উlােস চীৎকার কের ওেঠন — “ইউেরকা! ইউেরকা! নেস, 
বাবুলাল, আিম এ বSাটােক &লােকট কের &ফিলিচ। এই বŋuিবহারী হল সইেয়র &বৗ-এর বkলফুেলর &বান &পা &বৗ-এর নাত 
জামাই। যা শালােক এিN� করা আর &খারাক &দ! জয় মা িসেd9রী!” বেল হরলালবাবু &দাকােনর বাইের রাখা &কালাপুিরটায় 
িবজয় গেবb পা গলােলন। ধাঁধার উtর &পেত &পেত রিবমামা অলেরিড হামা িদেত Qr কেরেছন পি�েম। তা &হাক, আজ সকােল 
িগnীর অডbাির বেকয়া মােলর িলিsgেলা িদিবS ঝরঝের মেন &গঁেথ আেছ, এখন পটাপট &গঁেথ তুলেবন। 

নতুন &লখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল &লখা পাওয়ার জনS িkক্ কrন এখােন!
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