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আ�েুলর বাজার করা



হঠাৎ এক ভেয় আ�েুলর ঘুম �ভেঙ �গল : আের, আিম �তা আবার অিজত-
স�ােরর �ােস �লট হেয় যােবা! আমােক উিন ফাইনাল পরী�ায় বসেতই �দেবন
না!
 
তারপেরই ঘমু ঘমু �চােখ তার মেন পড়ল �য লকডাউন চলেছ; কেলজ ব�
আর �স বািড়েত রেয়েছ, বাবা মার সংেগ। তখন �স আবার পাশ িফের
ঘেুমােনার �চ�া করেত লাগেলা। তােদর এক �কাঠার বািড়েত তত�েণ
পেুরাদেম কাজকম� �� হেয় �গেছ--আ�া সবার জন� চা বিসেয়েছ, দািদ-
র উল �বানার কা�র ট�কটাক শ� �শানা যাে�, আর আ�া নমােজ
বেসেছ। এর মেধ� কী আর ঘেুমােনা যায়? আগত�া �স উেঠ পড়েলা।
 
দঁাত মাজেত মাজেত আ�েুলর মেন পড়েলা �হাে�েলর �েমর কথা যা �ধ ুতার
�মেমট সভু�র সংেগ ভাগ কের িনেত হেতা-- তােদর �ম আ�েুলর �দেশর
বািড়র �চেয় খবু একটা বেড়া িছল না। তার ব�ুেদর সংেগ চা �খেত �খেত
রাজনীিত িনেয় এ�ার আেলাচনার কথাও মেন পেড় �গেলা। কেলেজর জীবন
কী �াধীন িছল। িক� িতন স�াহ হল কেলজ এবং �হাে�ল ব� হেয় �গেছ, আর
তােক দ-ুবার যা�ীেবাঝাই ��ন বদেল, িতন ঘ�ার একটা �শয়ােরর িজপ চেড়
বািড় �পৗ�ছােত হেয়েছ। কেয়কিদন সবার �টনশন িছল, এবং িকছ��েনর জন�
তার আবার মেন পেড় �গেলা বািড় �পৗ�েছ তার �য কী িনি�� মেন হেয়িছল।



'আ�লু, কত �দির হেয় �গেছ! �তােক বেলিছলাম আজ বাজার �থেক মাটন
আর টম�ােটা আনেত হেব--যা, তাড়াতািড় িনেয় আয়। নাহেল �দাকান�েলা
ব� হেয় যােব', আি� বলল। 'সাবধােন যািব, মা� পরিব িক�। আর
�কােনািকছ�  ছ�ঁ িব না। �লাকজেনর �থেক দেূর থাকিব...' আি� একনাগােড়
বেল �যেত লাগেলা  উিচত আর অনিুচত কােজর কথা!

এিদেক দািদ বলল, 'আমার ��শােরর ওষধু ফুিরেয় �গেছ। ওষেুধর �দাকােন
একট� িজে�স কিরস �তা ওেদর সা�াই এেসেছ িকনা?'

'উফ...যাি�! আিম িক� কাল �যেত পারেবা না বেল িদি�। তারপের আরও
দিুদন �যেত পারেবা না। কার কী লাগেব এ�ুিন বেল দাও!' আ�লু উ�র
িদল।

'আমার জন� খবেরর কাগজ আিনস িক�। আর যিদ পািরস
আগামীকােলরটাও িকেন আিনস'--- আ�ার কথায় তঁার িচরাচিরত
রিসকতা এখেনা বজায় আেছ। দািদও সবার সংেগ সরু িমিলেয় বলল, উফ।
িক� সবাই জােন �য তঁার এই রিসকতার জন�ই বািড়র পিরেবশটা এই
অব�ােতও িকছ�টা �াভািবক হেয় আেছ।



আ�লু ধেুয় রাখা একটা মা� ত� েল িনল। �সটা দািদ পেুরােনা একটা ওড়না
�থেক �সলাই কেরিছল। আি� মেন কিরেয় িদল, 'দরজার কােছ একটা শাল
�রেখিছ, পের যাস।' আ�লু চ�ল পরেত পরেত উ�র িদল, 'বাইের খবু গরম
আি�! আিম আর ওসব করেত যাি� না। আিম বািড় িফের এেস পের থাকা
কাপড় সব ধেুয় �ফলব।'

আ�লু �থেম ওষুেধর �দাকান তারপর সবিজর �দাকােনর সামেন লাইেন
চক িদেয় �গাল দাগ �দওয়া জায়গায় দঁাড়ােলা। িক ভালই না হেয়েছ তার
আনিলিমেটড �ফান করার ব�ব�া আেছ--- লাইেন অেপ�া করেত করেত
কেলেজর ব�ুেদর সংেগ কথা বলা যােব।

আ�েুলর িদিদ িবেদেশ থােক, িক� �েত�কিদন রাে� �ফান কের এবং
তােদর বেল �দয় কী কী করেত হেব। �সই �ক কের িদেয়েছ �য বািড়র
বাইের িগেয় িজিনসপ� আনার কাজ �ধ ুআ�লু করেব। 'আর বািকরা �তা
বয়�, অসখু হওয়ার ঝঁুিক �বিশ', �স বেলিছল। আরও বেলিছল, 'ও বািড়েত
বেস করেছই বা িক?' এই কিদন আেগ িদিদ বেলেছ  আ�লু �যন বািড়র
বাইের �গেল মা� পরেত ভ� েল না যায়।



আ�লু বািড় �ফরার পর আি� একটা �ছাট মেগ কের জল, সাবান এবং
�কেনা কাপড় দরজার বাইের �রেখ িদেলন। আ�লু চ�ল খুেল হাত ধুেয়
মুেছ িনল। তারপর �স কাপড়টা সাবান জেল চ� িবেয় ওষুেধর কাড� েবাড�
বা�টা মুেছ িনল। আি� একটা পির�ার �মাল এবং স�ািনটাইজােরর একটা
িশিশও �রেখিছেলন �যটা িদেয় �স তার �ফানটা মুেছ িনল। এর আেগর বার
�স এটা করেত ভ� েল িগেয়িছল বেল আি�র কােছ বকা �খেয়েছ। আি� ভয়
�দিখেয় বেলিছল এর পেরর বার �ফানটাই িনেয় �নেব।

তারপর যখন �স কসাইেয়র �দাকােন �গল �সখােন তখন �কউ িছল না।
কিরমচাচা মাটন কাটিছল । �দাকােনর িপছন �থেক আ�লুেক উ�চ� গলায়
িজে�স করল, 'বািড়র সবাই ভােলা আেছ?' 'কখন এই লকডাউন �শষ হেব
বল �তা? ত�ই �তা িন�য়ই �ফােন সব খবর রািখস, তাই না? সবাই কী
বলেছ?' আ�লু �ফানটা সিরেয় রাখল। �লাকজেনর সংেগ মুেখামুিখ কথা
বলার ব�াপারটাই আলাদা, �দাকােনর িপছন �থেক উ�চ� গলােতই �হাক আর
মা� পরা অব�ায় অ�� আওয়ােজই �হাক। 'হঁ�া হঁ�া সবাই ভােলা আেছ।
একট� দিু��ায় আেছ সবাই, এই আর িক। এই লকডাউন কেব �শষ হেব
জািননা চাচা। মেন হে� �বশ িকছ� িদন গড়ােব। কী ��ান, িকছ�  জািননা',
আ�লু উ�র িদল। �স আরও কেয়ক িমিনট �দাকােন দঁািড়েয় অথ�ৈনিতক
পিরি�িত িনেয় কিরমচাচার সংেগ কথা বলল।



�স যখন �ধায়া জামাকাপড় �রােদ �েকােনার জন� ব�ালকিনেত �মেল
িদি�ল, তখন হঠাৎ মেন পেড় �গেলা আ�ার জন� খবেরর কাগজ আনা হয়
িন। যাক �গ, ভাবল �স -- অ�ত সারা িদন এই িনেয় আ�ার রিসকতা চলেত
থাকেব, আর সবাই মজা পােব।

দরকাির তথ� পিরেবশন করার জন� এবং �স�েলার �াসি�কতা �বাঝােনার জন� এইসব কািহনী
উদাহরণ��প বণ�না করা হেয়েছ। �াভািবকভােবই এর জন� খািনকটা সরলীকরণ করেত হেয়েছ।
�ব�ািনক তথ��েলা যথাযথ জানার জন� আনুষি�ক দিলল�িল ওেয়বসাইটএ �দেখ িনন।

তারপর �টিবেলর ওপর �থেক ওষেুধর বা�টা সাবধােন খেুল �সখান �থেক
ট�াবেলট�েলা একটা �ছাট কােচর িশিশেত ভের রাখল। দািদর অেনক বয়স
হেয়েছ এবং ওঁর �কািভড-১৯ অসখু হেব এই িনেয় আ�েুলর খবু দিু��া। �স
কাড� েবােড� র বা�টা দরজার বাইের ডা�িবেন �ফেল িদল। তারপর �স সাবান
িদেয় হাত এবং িশিশর বাইেরর িদকটা ধেুয় িনল, যােত দািদর হােত ত� েল
�দবার আেগ ভাইরােসর �কােনা িচ� না থােকঃ 'এই নাও দািদ, �তামার ওষধু।
গতকাল ওেদর সা�াই এেসেছ।'

বািড়েত ঢ�েক �স আি�েক মাটন এবং সি��েলা িদেয় িদল। িতিন সবিকছ�
ভােলা কের ধেুয় ি�েজ রাখেত �� করেলন। �স ওষেুধর বা�টা �টিবেলর
ওপের �রেখ �ান করেত আর মা� এবং জামাকাপড় ধেুত চেল �গেলা।


