
মধুমােসর সব)নাশ 

,মেtয়ী kমার 

1ছাট 1থেকই আলতারাণীর 1যমন জাঁদেরল sভাব 1তমিন বাঁজখাই গলা। তার খEাঁকেখঁেক sভােবর জনE গাঁ-
বিsর সকেলই তােক এিড়েয় চলত। তার উপর িছল 1গােদর ’পের িবষেফাঁড়ার মতন তার পুrষিবেdষ। মা 
তােক িশিখেয়িছল পুrষgেলা ডEাকরার জাত। ওেদর 1থেক শ’ হাত দূের থাকাই বাUনীয়। 

এ 1হন আলতার িকnt হঠাৎই িবেয় হেয় 1গল কলকাতার এক 1নতাবাবুর Dাইভােরর সােথ। তখন ,চt মাস। 
1নতাবাবু আসn 1ভােটর জনE গলাবািজ করেত গাঁেয় এেসিছেলন। িতিন 1ভাটিভkায় 1বrেল গাঁেয়র 
আমলিকতলায় গািড় িভিড়েয় পুিলন িবিড় ফুঁকত, চা 1খত। যাতায়ােতর পেথ পুিলেনর সােথ আলতার চার 
1চােখর িমলেন মােহndkেণ কামেদব বাছা বাছা িকছু 1মাkম তীর ছুঁেড়িছেলন। পুিলেনর কািত)কপানা 1চহারা, 
শhের ভাবসাব, 1নতাবাবুর 1ডরাইভার — অতএব 1কওড়াতলার বদেল পুিলন ছাদনাতলায় টপেক পড়ল। 
মধুমােসর সব)নাশ তখন 1থেকই _r। 

িবেয়র মাসখােনেকর মাথায় পুিলন সহ 1গাটা বিs 1জেন িগেয়িছল আলতা বািড়েত যত কম সময় থােক তােত 
সবার মŋল। তাই 1গাটা বিs উেঠপেড় লাগল তােক একটা মেনামত কাজ জুিটেয় িদেত। 

1শেষ tাণ িনেয় এেলন 1নতাবাবু। তাঁর কথামত এক সকােল আলতােক িনেয় পুিলন 1গল পাড়ার 
কাউিnলারবাবুর কােছ। 1নতাবাবুও িছেলন 1সখােন। আলতােক 1দিখেয় বলেলন, “1তামার ননsপ নEািs 
টীেমর 1হডনী হেত পাের এ! িনেয় নাও!” 

বাবুর মুেখ ‘ইনিজির’ _েন আলতার 1কমন সn হল। 1স কEাটকEািটেয় বলল, “কাজটা কী, বাবু? 1ঝেড় কা_ন 
1তা!”  

গলা _েন কাউিnলােরর সিতEই িবষম লাগল। িতিন 1কােনামেত ইশারা কের বেlন, 1বােসা! 

অবেশেষ জানা 1গল কাজটা একধরেণর বািচকিশl। িথম্ 1বসড্ ঝগড়া করেত হেব। _েন 1তা পুিলন হাঁ। 
আলতা অিবিশE 1বশ মন িদেয় _নেত লাগল। “দEােখা বাপু, আমার কােছ িনিতEিদন হাজারটা অিভেযাগ 
অnেযাগ আেস। সব জায়গায় যাওয়া আমার পেk সmব নয়। 1য সব কােজ মুেখর d-চারেট 1চাপাই যেথk 
1সই সব কােজ আমার ,তরী ননsপ নEািsর সদসEরা, মােন 1তামরা যােব। 1সেখেন িগেয় pিতপkেক 
এেকবাের কথার 1তােড় kেপাকাত কের 1ফলেব। ঝগড়া হেত হেব িথম্ 1বসড্, 1ফাকাস্ড এবং মারকাটাির। 
pেতEকিদন এেস নতুন িথম 1পেয় যােব। সেŋ সেŋ 1লসন pEান বািনেয় 1নেব মগেজ এবং sেট িগেয় গান 
ফায়ার দাগেব। বুেঝছ?” 
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,হ ,হ কের 1নেম পড়ল আলতা। pথম pথম হালকা অEাসাইনেমN। 1কান বাবুর নািলশ, তাঁর পড়িশ বািড়র 
1বৗ 1রাজ তাঁরই সদরদরজায় kkর হাগায়। কারও আবার মাথায় বাজ, সামেন বািড়র 1ধেড় 1মেয় _ধু সায়া 
1বলাউজ পের 1ঘাের, ঘের 1জায়ান 1ছেল! কারও সােধর বাগােনর 1পঁেপ 1পয়ারা টেমেটা লŋা গােছ 1যন 
হিরর লুঠ 1লেগেছ। আলতাও অksেল 1পৗঁেছ যার 1যমন দাওয়াই, তােক তার 1মাkম বািড় িদত। 

ধীের ধীের  কােজর grt বাড়েত থাকল। তখন kােয়েNরা 1কউ pেমাটার, 1কউ 1বওসাদার, 1কউ িবেরাধী 
পািট)র তEাঁেদাড় 1লাক। আলতার নাম ডাক বাড়ল। টEাঁেক টEাকা আসেত লাগল। ঘের বাইের খািতর বাড়ল। 
পুিলন 1তা কেবই শখ আhাদ 1pম িপরীিতর ঘের আগল িদেয়েছ। সব)kণ আলতার মেত মিত িদেত িদেত 1স 
kাn। তার উপর আলতার 1সবাযেtর পান 1থেক চুন খসেল 1সিদন 1গাটা পাড়ায়  চার িরখটার 1sেলর 
ভূিমকm হয়। 

“আমার গাগ)েলর গরম জেল nন িদসিন?” 

“িমনেস, কtবার বিলিচ তরকািরেত কম 
কেরও আধ ডজন নŋা িদিব! নŋার ঝােল 
গলার তার 1খােল তা জািনসিন?” 

“ডEাকরা, 1ভড়ুয়া, িমটিমেট!” 

মাস ছেয়ক পেরর কথা। সকােল 
কাউিnলােরর ঘের ঢুেক আলতা 1দেখ 
1নতাবাবু বেস। গভীর ষড়যেntর sের 
1নতাবাবু বলেলন, “আলতা, আজ আমার 

ঘেরর আbr বাঁচােত আিম 1তামার কােছ ছুেট এিসিচ। আমার 1ঘার সেnহ হে� 1য 1তামােদর 1বৗিদিদর 
চামেচ জুেটেছ।” 

িজভ বার কের আলতা মা কালী হল। বাবু বলেলন, “1তামােক 1সই চামচার হEােNল 1ভেঙ িদেয় আসেত 
হেব। বাছাধন বুঝুক, কার বািড়র 1বৗেক 1স 1গলার িহmত কেরিছল!” 

কাউিnলার আ�াস িদেয় বলেলন, “সEর, আপিন িকছু ভাবেবন না। আলতা আমার বািহনীর 1গালnাজ!” 

1নতাবাবু বলেলন, “1ফউ বলেছ ওরা এখন dিটেত বাইপােসর ধাের িচংিড় 1ভিড়র জেল পা ডুিবেয় 
িখলিখলাে�!” 

আলতা ভাঁটার মতন 1চাখ ঘুিরেয় বলল, “িখলিখলাি� বEাটাে�েলেক!” তারপর ঝেড়র 1বেগ 1বিরেয় 1গল। 
1নতাবাবু আর কাউিnলার 1চাখ তাকাতািক কের অনE আর একিট গািড়েত 1চেপ বসেলন। 

1ভিড়েত 1পৗঁেছ আলতার 1চাখ কপােল উেঠ 1গল। লাল 1ঘামটা টানা মিহলার পােশ 1ক ও? এ 1য পুিলন 1গা! 
“তেব 1র বEাটা! চামিচেক! িচমেড়পটাস!”  

আলতার চীৎকার _েন লাল শািড়র কাঁধ 1থেক হাত সিরেয় পুিলন 1কাঁকাল, “তু… তু… িম?” 
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“হEাঁ 1র হত�াড়া, হাড়িগেল! এই দEাখ 1তার পাঁজরgেলা এবার পাটকািঠর মতন 1কমন পটাপট ভািঙ!” বেল 
আলতা 1যমন এক লাফ িদেয়েছ, পুিলন 1সাজা ঝপাং ঝাঁপ জেল। 

আলতা িশকার ফেs এেকবাের হতভm। sলচর শtr তার থাবা 1থেক 1বঁেচ িফরেত পারেব না। িকnt জলচর? 
1স 1তা সাঁতারই জােন না। 

পােড় দাঁিড়েয় িবsর গলাবািজ করেত লাগল আলতা। পুিলন ততkেণ সাঁতের অনE পােড়। 

1ভিড়র ওপাের বড় রাsায় একটা গািড়র সামেন এেস দাঁড়াল পুিলন। জালনার কাঁচ 1নেম এল নীেচ। 
1নতাবাবু একটা জামার পEােকট, টাকাপয়সা িদেয় বলেলন, “মুmইেয়র িটিকট আেছ। 1সাজা 1sশন চেল যা। 
আিম তাড়াতািড় ওিদেক যাই। এই গরেম 1ঘামটা িদেয় বেস 1থেক এতkণ রাঁধুিনটার িভরিম না লােগ!” 

পুিলন _ধু বলেল, “বাবু!” 

1নতাবাবু 1হেস বলেলন, “যা 1র বEাটা! রােখ 1কk মাের 1ক! তেব 1দিখস মধুমােসর সব)নােশ আর পিড়সিন 
1যন বাপ!” 

কাউিnলার আর 1নতাবাবু 1হা 1হা 1হেস গািড় 1ঘারােলন। 

নতুন 1লখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল 1লখা পাওয়ার জনE িkক্ কrন এখােন! 
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