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িতি য়া

সি য়া সময়, মাৰ বৰৈক ভাক লািগিছল ।
'' দউতা, তু িম য ৰা া, সই িবেশষ
মুগ মাংসৰ আ াখন...আিজও ৰাি িদবা নিক,
অলপ মচলা িদ জুিত লগাৈক?" মই ক’ লা।
মােয়ও ক' ল, ''মই ভাগিৰ পিৰেছাঁ, আিজ
আপুিনেয়ই আ াখন ৰা কেচান।'' ''হ'ব িদয়া'',
দউতাই ক' ল আৰু তওঁ চােবােনেৰ হাতখন
ধুবৈল ল' ল। মই সময়ৰ িহচাপ ৰািখবৈল ২০
ৰপৰা ওেলাটাৈক গিণবৈল আৰ কিৰেলাঁ ।
মােয়ও মাৰ লগত সহেযাগ কিৰেল। দউতাই
আেকৗ মিজয়ােত বিহ পাচিল কা বৈল ভাল পায়।
িসিদনা ৰািতপুৱা ৰেমশ খুৰাই কইখনমান
আেলাচনী িদবৈল আিহ সই ঠাইেডাখৰেত
বিহিছল। দউতাই িপছত এেডাখৰ
ত চােবান
অলপমান ল ঠাইেডাখৰ ধুই িদয়া মাৰ মনত
আেছ। তওঁ তাত বিহ ল মুগ মাংস আৰু
জলকীয়া কা বৈল লিছল। মই ক' লা, ''আৰু
অলপ জলকীয়া িদ িদয়া'' ।

ঁ াজ কা িদবা নিক বাৰু ?...'', ''নাই নাই... মাৰ চ দুটা
'' কইটামান িপয়
ঁ াজ ধুই ল বাকিল এৰুৱাবৈল ধিৰেল।
জেল'', মই কেলাঁ । তওঁ িতিনটা িপয়
ইিতমে য় সৰলা খুৰীেদউ আিহ আমাৰ ঘৰৰ সমুখৰ দুৱাৰখনৰ বািহৰত
উপি ত হ'লিহ আৰু মাক ক' ল,''জানােন, মাৰ ভনীজনীেয় ইমান ভয়
ঁ াজ আৰু িবলাহীেবাৰ চােবান পানীেৰ ধুইেছ । গােটই
খাইেছ য িপয়
ঘৰখেন চােবানযু খা য়ই খােল।'' কথােটা ভািব মাৰ বৰৈক হাঁিহ উ ল
। মােয় বুজাই িদেল, ''তু িম জানােন, এই ভাইৰাছেটােৱ খাৱা খা য়ত তাৰ
বংশবৃি
কিৰব নাৱােৰ। কােনা কাৰণত খা য়ৰ সং শৈল আিহেলও
ৰ াৰ সময়ত ই ন হ যায়। ই বে িৰয়াৰ দেৰ নহয়।'' কথােটা মেয়া
ঁ াজেবাৰ বজাৰৰ, আৰু ব েত ইয়াক চু ইেছ নহয়
জােনাঁ । ''এই িপয়
জােনাঁ?'', মই সুিধেলাঁ । “হয়
সাণ '', মাৈল হাঁিহ চাই মােয় ক' ল,
"আৰু সেয় তামাৰ ককাইেদেৱ কািল বজাৰ কিৰ অনাৰ পাছত এই
পাচিলেবাৰ মই ভালদেৰ ধুইেছাঁ আৰু হাতদুখেনা ২০ ছেক সময় ধুই
লেছাঁ ।'' আিম দুেয়াজেন এেকলেগ ক' লাঁ । সৰলা খুৰীেয় দউতাই ৰাি
থকা
দিখ ক' ল, ''অ', আপুিন দেখান আিজ মুগ মাংস ৰাি আেছ...

হাৱা চাপত চান পােলাঁ য ভাইৰাছেটা হেনা জীৱ জ ৰপৰা আেহ, ইয়াক
খাৱােটা িনৰাপদ হ'বেন বাৰু ?'', দউতাই জাৰ িদ ক' ল, ''হয়, ই
িনৰাপদ, এই ভাইৰাছেটা কৱল মানুহৰপৰা মানুহৈলেহ সং িমত হয়, সেয়
আিমষ ভাজন স ূণৰূেপ িনৰাপদ, আনিক িচিকৎসক সকেলও তােকই
কেছ'' । ''ভা য় ভাল'' মেন মেন ভািবেলাঁ । জীেয়েক মাকক মািতব
ধেৰাঁেত খৰধৰৈক খুৰী িনজৰ ঘৰৈল উভিত গ'লৈগ ।
তিতয়াই শখৰ দাদা দাকানৰ পৰা উভ আিহল। মােয় তাক
বজাৰৰপৰা চাউল, দাইল আৰু মাৈল ীম িব ু ট আিনবৈল প য়াইিছল ।
িস দুৱাৰৰ বািহৰত িথয় হ িক কিৰব নকিৰব ভািব আিছল । মােয় হাঁিহ
হাঁিহ ক' ল, ''ইমান ভািবব লগীয়া িক আেছ, ৰ থাকেচান তােত''। তওঁ
পাকঘৰৈল গ ডাঙৰ ডাঙৰ চাউল আৰু দাইলৰ টমােকইটামান আিনেল
আৰু লগেত এটা খািল ন ল আিহল । এইবাৰ তওঁ দাদাক াি কৰ
পেকটেবাৰ কা
পােন পােন চাউলদাইলেবাৰ টমােবাৰৰ িভতৰত ঢািল
থ’বৈল ক' ল । লগেত ক' ল যােত টমােবাৰ িস হােতেৰ নুচুেৱ আৰু
ঢােলাঁেত মিজয়াত যােত এেকা নপেৰ । মই ল য় কিৰেলাঁ, মােয়
কাৱামেত িস খুূউব সাৱধােন কামিখিন কিৰেল । এেকদেৰ িস িব ু টৰ
পেকট খুিল িব ু টেবােৰা খািল নেটাত ঢািল থ’ ল । ''মই পািৰেছাঁ'', িস
আন েত িচঞিৰ উ ল, তাক দিখ আমােৰা হাঁিহ উ ল । মাৰ মনত
পিৰ গ'ল, ৰািতপুৱা সৰলা খুৰীেয় ল অনা আলুৰ আ ািখিনও ক
তেনদেৰই মােয় আমাৰ বাচনত ঢািল ৰািখিছল ।

''এিতয়া এই াি ক আৰু কাগজেবাৰৰ িক গিত হব?'' দাদাই সুিধেল। মােয়
াি কৰ মানাত ভৰাই ডা িবনত পলাই িদবৈল ক' ল । ছে লেযাৰ খুিল
দাদা ঘৰৰ িভতৰত সামাল । মই মুখ কৰাৰ দেৰ মনত পলাই িদেলাঁ,
''২০ ছেক ৰ বােব হাত ধুবা িক
দই'', পাহিৰ যায় বুিল দাদাৰ িপেছ
িপেছ গ' লাঁ । তাৰ িপছত দাদাই িপ া কােপাৰেবাৰ সলাই মিল আিহল ।
ইিতমে য় দউতা পাকঘৰৈল গেছ । বাচনবতন, খি , হতা, আনিক
াভেটাও চােবান পানীেৰ ধুই পিৰ াৰ কিৰ ৰািখিছল দউতাই ।
িকছু সময়ৰ পাছত মই জীৰা আৰু তজপাতৰ ফাৰণৰ গা পােলাঁ ।
দউতাই মুগ মাংসৰ টু ৰােবাৰ কৰাহীত িদেল আৰু মাৰ লগত কথা
পািতবৈল ধিৰেল । মা তিতয়া দূৰদশনৰ ধাৰাবািহক এখন চাৱাত য়
। "আমাৰ চু বুৰীয়া িগিৰণদাৰ কথা িনছােন ? কাহ চিদত ভু িগ আেছ
আৰু যাৱা স াহত গাত েৰা আিছল হেনা" । "িক কয় হ?...
তওঁেলাকৰ ঘৰৰ সকেলােৱ িন য় খুউব িচি ত হ আেছ" । দাদাই
সুিধেল, "আিম গ এবাৰ খবৰ ল আেহাঁ নিক?" মাই ক' ল, "নালােগ,
তওঁেলাক এিতয়া কাৱােৰ াইনত আেছ" । মাৰ িচ া লািগ গ'ল, িগিৰণ
খুৰাই এিতয়া পিৰয়ালৰ মানুহৰ লগত কেনদেৰ খাৱােবাৱা কিৰব । মাক
সুিধেলাঁ, " তেখতেকা ঘৰৰ মানুেহ মুগ মাংস ৰাি খুৱাব পািৰবেন?",
"িকয় নাৱািৰব", মাই ক' ল, " সাণ , তওঁেলাক মা খুউব সাৱধােন
থািকব লািগব । তওঁ িনজৰ কাঠােতই থািকব লািগব, খাৱাব
কােনাবাই আিহ িদ যাব লািগব । খাৱাৰ পাছত বাচনেবাৰ ভালদেৰ ধুই
িদব লািগব" । মই মেন মেন ভািবেলাঁ, তওঁ যন সানকােল আেৰা য় হয়,
িকয়েনা তওঁ মাক িচলা উৰুওৱা িশকাব বুিল কথা িদিছল।

" মাৰ ৰ া হ গ'ল", দউতাই ক' ল । দউতাৰ কথামেত আিম সকেলােৱ
চােবান পানীেৰ হাত ধুই িনজৰ িনজৰ কাঁহীেবাৰ ল আিহেলাঁ। দউতাই
আমাৰ কাঁহীেবাৰত ভাত আৰু আ া বািঢ় িদেল । মই সুিধেলাঁ, " দউতা,
তু িম নােখাৱাঁ নিক ?" "অকণমান ৰ'িবেচান" এইবুিল ক দউতাই
নাকেটা খজুৱাব ধিৰেল । "আধাঘ া ধিৰ খজুৱাই আিছল, ৰাি থকা
বােব খজুৱাব পৰা নািছেলাঁ, এিতয়ােহ সুেযাগ পাইেছাঁ", দউতাই যন ি ৰ
িন াস পলােল । হাঁিহ হাঁিহ আমাৰ পট িবষাই গ'ল । দউতাই হাত ধুই
আিহ খাবৈল বিহল । ইজেন িসজনৰপৰা িকছু দূৈৰত বিহ আিম সকেলােৱ
খাৱা বাৱা আৰ কিৰেলাঁ । িসিদনা মুগ মাংসৰ আ াখনৰ জুিতেয়ই
আিছল বেলগ !

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

