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আ�েুল পিৰয়ালৰ কাৰেণ বজাৰ কিৰবৈল গ’ল



পৱুা সাৰ পােয়ই আ�েুল চক খাই উ�ল: আেৰ’! অিজত চাৰৰ �াছৰ বােব
�মাৰ আেকৗ পলম হ’ব! �তেখেত িন�য় �মাক এইবাৰ চ�ড়া� পৰী�াত বিহবৈল
িনিদব!
 
�টাপিনৰ জালেত তাৰ মনত পিৰল �য লক্ ডাউন চিল আেছ; কেলজ ব�
আ� িস তাৰ ঘৰতেহ আেছ। বাগৰ সলাই িস পনুৰ �বৈল �চ�া কিৰেল।
িসহঁতৰ এটা �কাঠািলৰ স� ঘৰেটাত ইিতমেধ� কাম-কাজ পৰূাদেম আৰ�
�হ �গেছ – মােক সকেলােৰ বােব চাহ বািকেছ, আইতাকৰ ঊল �গঁাঠা শলা
�কইদালৰ শ�ও আৰ� �হেছ, আ� �দউতােক নামাজ পিঢ় আেছ।
এইিবলাকৰ মাজত িযেহত�  �ই থকােটা �কােনাপেধ�ই স�ৱ নহয়, �সেয় িস
ভািবেল �য উঠােটােৱই ভাল হ’ব।
 
দঁাত ঘঁিহ থােকঁােত িস তাৰ �হাে�লৰ �কাঠােটাৰ কথা ভািবেল, য’ত িস �কৱল
সতীশৰ �সেত থােক – �কাঠােটা তাৰ িনজৰ ঘৰেটাতৈক �বিছ ডাঙৰ নহয়। চাহ
�খাৱাৰ সময়ত তাৰ ব�ুেবাৰৰ �সেত ৰাজনীিতৰ িবষেয় পতা অ�হীন আেলাচনা
িবলাকৰ কথা তাৰ মনত পিৰল। কেলজত থকা সময়িখিনত �য িক �াধীনভােৱ
থািকব পািৰ – িস ভািবেল। �ায় িতিনমাহৰ আগেত িসহঁতৰ কেলজ আ�
�হাে�ল ব� কিৰ িদয়া �হিছল। ঘৰৈল আেহঁােত িস যা�ীেৰ ঠাহ খাই থকা দখুন
�ৰ’ল আ� তাৰ পাছত িতিন ঘ�া জীপত উ� আিহবলগীয়া �হিছল। �থম
�কইিদন সকেলা বৰ িচি�ত �হ পিৰিছল আ� খে�কৰ কাৰেণ িস ঘৰৈল অহাৰ
আন�িখিন উপেভাগ কিৰবৈল �চ�া কিৰিছল।



“আ�লু, ইমান �দিৰ হ’ল। মই �তাক �কিছেলােৱই �দেখান �মাক তই
বজাৰৰ পৰা ছাগলীৰ মাংস আ� িবলাহী আিন িদব লািগব। যা �সানকােল
আিন �দ! �দাকানেবাৰ ব�ই কিৰব এিতয়া” – মােক িচঞিৰ ক’�ল। “িক�
সাৱধােন যািব। মা� িপি� ল। �কােনা ব� নচু� িব। মানহুৰ পৰা আঁতৰত
থািকিব …” – মােক ইিতমেধ� দীঘলীয়া সাৱধান বাণী আ� উপেদশ িদবৈল
আৰ� কিৰেল।“�মাৰ �াড ��চাৰৰ দৰেৱা �ায় �শষ �হেছ। চািবেচান �বাপাই, ওচৰৰ দৰৱৰ
�দাকানখনত মই �খাৱা দৰৱেটা আেছেন নাই” – আইতােক ক’�ল।

“হ’ব িদয়া, মই যাম এিতয়া। িক� মই কািলৈল নাযাওঁ। তাৰ পাছৰ দিুদেনা
মই নাযাব পােৰঁা। গিতেক িক িক লািগব �মাক এিতয়াই �ক  িদয়া” –
আ�েুল উ�ৰ িদেল।

“বাবা, �মাৰ কাৰেণ খবৰ কাগজ এখন �ল আিহিব �দই। পাৱ যিদ কািলৈলৰ
খেনা �ল আিহিব!” – �দউতােক ৰগৰ কিৰ ক’�ল। আইতাকেক ধিৰ
সকেলােৱ হঁািহেল। �তওঁেলােক জােন �য �তওঁৰ এেনকুৱা খ�ঁুতীয়া কথাই
�গােটই পিৰি�িতেটা �াভািৱক কিৰ �তালাত সহায় কেৰ।

আ�লুৰ বােয়ক িবেদশত থােক, িক� �তওঁ সদায় ৰািত �ফান কেৰ আ�
িনেতৗ নত�ন-নত�ন িনেদ�শনা িদেয়। �তেৱঁই এইেটা �ক কিৰ িদিছল �য
আ�েুল ঘৰৰ বািহৰৈল �গ অত�াৱশ�কীয় বয়-ব�েবাৰ �ল আিহব। “ঘৰৰ
বাকী সকল বয়সীয়া আ� �সেয় �তওঁেলাকৰ �বমাৰেটা �হাৱাৰ স�াৱনা
অিধক” – �তওঁ �কিছল। �তওঁ লগেত �যাগ িদিছল – “তইেনা ঘৰত থািক
আন িক কাম কৰ?” �কইিদন মানৰ আগেত �তওঁ তাক বািহৰৈল যাওঁেত
মা� িপি�বৈলও িনেদ�শ িদিছল।



আইতােক পৰুিণ গােমাছা এখনৰ ট�কুৰা এটােৰ িচলাই কিৰ �তয়াৰ কৰা ধইু
�থাৱা মা� এখন আ�েুল িপি� ল’�ল। “দৱুাৰৰ ওচৰত �থাৱা �লখন গাত
�ল ল” – মােক ক’�ল। “বৰ গৰম আি�, মই গাত কােপাৰ নলওঁ �দই। মই ঘৰ
আিহ �পাৱাৰ লেগ-লেগ িপ�া কােপাৰেবাৰ িনেজই ধইু িদম” – ভিৰত
�চে�লেযাৰ িপি� থােকঁােত আ�েুল ক’�ল আ� লােহৈক িস ঘৰৰ পৰা
ৰাওনা হ’ল।

�থেম দৰৱৰ �দাকান আ� তাৰ পাছত শাক-পাচিলৰ �দাকানৰ স��খত চক্ 
�পি�েলেৰ আঁিক �থাৱা বৃ� এটাৰ মাজত �ৰ আ�লু শাৰীত িথয় হ’ল। ভাগ�
ভাল �য িস �ফানৰ আনিলিমেটড ��ন এটা �ল �থিছল – �দাকানৰ সমখুত
�ৰ থােকঁােত অ�তঃ িস তাৰ কেলজৰ ব�ুেবাৰৰ লগত �ফানেত কথা পািত
থািকব পািৰেল।

�শষত িস কচাইৰ �দাকানৈল গ’ল, য’ত িস �সই সময়ত আন কােকা লগ
নাপােল। মাংস কা� থােকঁােত কৰীম চাচাই আ�লুক �দাকানৰ পাছফালৰ
পৰা িচঞিৰ িচঞিৰ সিুধেল, “ঘৰত সকেলােৰ ভালেন?” “এই লকডাউনেটা
�কিতয়া �শষ হ’ব বুিল ভাবা? ত� িমেতা ছাৈগ �তামাৰ �ফানত খবৰেবাৰ �দিনক
পিঢ় থাকা, �ন িক �কাৱঁা? িক �কেছ �তওঁেলােক?”



আ�েুল �ফানেটা আঁতৰাই থ’�ল। পিৰয়ালত বােজ আন কােৰাবাৰ �সেত
কথা পািতবৈল পাই তাৰ ভাল লািগল, যিদও �তওঁ বৰ িচঞিৰ-িচঞিৰ কথা
�কেছ আ� মা� িপি� থকাৰ কাৰেণ মাতেটাও �� �হাৱা নাই। “হয়, আমাৰ
ঘৰত সকেলােৰ ভাল। মা� সকেলােৱ িকছ�  িচি�ত। মই এই লকডাউনৰ
িবষেয় এেকা নাজােনা, চাচা! �মাৰ �বােধেৰ এইেটা আ� িকছ� িদন থািকব।
�তওঁেলাকৰ ��ন িক নাজােনা!”- আ�েুল উ�ৰ িদেল। িস আ� িকছ�  সময়
কৰীম চাচাৰ �সেত অিতবািহত কিৰ সা�িতক আিথ�ক পিৰি�িতৰ িবষেয়
িকছ�  কথা পািতেল।

আ�লু ঘৰৈল ঘূিৰ অহাৰ সময়ত মােক ঘৰৰ বািহৰেত এঘ� পানী, চােবান
আ� �কান কােপাৰ এখন �থ িদিছল। িস তাৰ �চে�লেযাৰ খুিল ধুেল আ�
তাৰ পাছত হাত দখুেনা ধুেল। তাৰ পাছত িস কােপাৰখন চােবান পানীত ড�বাই
�ল দৰৱৰ �পেকটেটা ভালৈক মিচেল। মােক এখন পিৰ�াৰ �মাল আ�
�চিনটাইজাৰৰ বটল এটাও �থিছল, যাৰ সহায়ত িস তাৰ মবাইল �ফানেটা
মিচ ল’�ল। আগৰবাৰ বজাৰৰ পৰা ঘূিৰ আেহঁােত এইেটা কাম কিৰবৈল
পাহিৰ �যাৱাৰ কাৰেণ িস মাকৰ পৰা �ক গািল খাইিছল। আনিক মােক তাক
�ফানেটা কািঢ় �লাৱােৰা ভাবুিক িদিছল।

িভতৰৈল �সামাই �গ িদ মাকক মাংস আ� শাক-পাচিলিখিন িদেল।
�তওঁেলাকৰ স� ি�জেটাত ভৰাই �থাৱাৰ আগেত মােক �সইিখিন ভালৈক
ধুেল। িস দৰৱৰ �পেকটেটা �টবুলৰ ওপৰেত থ’�ল আ� তাৰ পাছত গা
ধুবৈল, আ� লগেত তাৰ িপ�া কােপাৰ আ� মা�খন ধুবৈল গ’ল।



গা ধইু উ� আ�লু �টবলুৰ ওচৰৈল আিহ দৰৱৰ �পেকটেটা সাৱধােন খিুলেল
আ� িপলিবলাক স� বটল এটাত ভৰাই থ’�ল। তাৰ আইতাক যেথ� বয়সীয়া
আ� �সেয় �তেখত �কেনবাৈক ক’িভড-১৯ৰ �াৰা আ�া� হ’ব পােৰ বিুল িস
বৰ িচি�ত। িস দৰৱৰ খািল �পেকটেটা দৱুাৰৰ কাষেত থকা জাবৰৰ
পািচেটাত �পলাই িদেল। তাৰ পাছত হাত দখুন আ� বটলেটাৰ বািহৰখন
চােবােনেৰ ধইু �পলােল যােত আইতাকক বটলেটা িদয়াৰ আগেত তাত লািগ
থািকব পৰা ভাইৰাছেবাৰ স�ণূ� িনমূ�ল �হাৱােটা িনি�ত হয়। “আইতা, এইয়া
�তামাৰ দৰৱ। এইেটা দৰৱ কািলেহ �দাকানখনৈল আিহেছ।”

�বলকিনত কােপাৰেবাৰ �কাবৈল �মিল িদয়াৰ সময়ত তাৰ মনত পিৰল �য
িস �দউতাকৰ বােব খবৰ কাগজখন আিনবৈল পাহিৰেল। এেকা নহয়, িস
ভািবেল, এই সেুযাগেত �দউতাকৰ পৰা এই িবষেয় িকছ�  খ�ুতীয়া কথা �িন
ঘৰৰ সকেলােৱ িদনেটাৰ বাকী সময়িখিন আনে�েৰ কটাব পািৰব।

তথ�িখিনৰ �াসংিগকতা আ� �কইটামান িবেশষ ���াপট উপ�াপন কিৰবৈল এই গ�েকইটা উদাহৰণ
িহচােপ ত� িল ধৰা �হেছ । ইয়াৰ জিৰয়েত তথ�িখিন এক সৰল ভাষাত বুজাবৈল �য়াস কৰা �হেছ । িবশদ
িবৱৰণ আ� িব�ানিভি�ক সত�তা জািনবৰ বােব �ৱবচাইটত উপল� নিথ-প�িখিন অনু�হ কিৰ পেঢ়
�যন ।


