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এক বাবুর একটি বড় বুটিমান চাকর টিল, তার নাম ভজহটর। একটিন 

ভজহটর পথ টিয়া যেতত যেতত যিখল, তার বাবু বড় বযস্ত হতয় বাটড়র টিতক 

িুতি চতলতিন। ভজহটর টজজ্ঞাসা করল, ‘বাবু, যকাথায় োতেন?’ বাবু 

বলতলন, ‘ টিগ টির এস ভজহটর, সববনাি হতয়তি-আমাতির ঘতর আুনন 

যলতিতি।’ তাতত ভজহটর বলল, ‘আপনার যকান ভয় নাই বাবু, ও টমতি কথা। 

আুনন টক কতর লািতব? আমার কাতি যে ঘতরর চাটব রতয়তি!’  

 

ভজহটর যিল কলুর যিাকাতন, এক যসর যতল টকনতত। কলু তাতক এক যসর 

যতল যমতপ টিল, তাতত বাটিটি ভতর যিল। তখন ভজহটর বলল, ‘ফাউ যিতব 

না।’ কলু বলল, ‘হযাাঁ যিব বই টক। টকতস কতর যনতব? ভজহটর ভাবল, ‘তাই 

ত টকতস কতর টনই? টকন্তু ফাউ না টনতয় যিতল যে বাবু আমাতক যবাকা 

ভাবতবন।’ তখন তার মতন হল যে বাটির তলায় একিু িতব আতি। মমটন যস 

বাটিিা উটিতয় টনতয় যসই িতবিা যিটখতয় কলুতক বলল, ‘এত ফাউ িাও।’ 

কলু হাসতত হাসতত যসই িততব ফাউ যেতল টিল, ভজহটর মহা খুিী  হতয় তাই 

টনতয় বাটড় এল। 

 

ভজহটর তার বাবুর সতে যনৌকায় চতড় নিী  পার হতে। যনৌকায় যের যলাক, 

ভজহটর ভাবল যনৌকা বড্ড যবাঝাই হতয়তি, েটি ডুতব োয়। এই যভতব, যস 

তাতির পুিটলিা মাথায় কতর বতস রইল। বাবু বলতলন, ‘ভজহটর, পুিটলিা 

নাটমতয় রাখ না, মাথায় কতর যকন কষ্ট পাে।’ ভজহটর বলল, ‘আতজ্ঞ না, 

যনৌকা বড্ড যবাঝাই হতয়তি, পুাঁিটলিা তাতত রাখতল আতরা যবাঝাই হতয় 

োতব।’  

 

বাটড়তত যচার এতসতি, ভজহটর তা যির যপতয়তি। যস ভাবল, যবিাতক ররতত 

হতব। তখন যস মাথায় টিিং যবাঁতর যলজ পতর উঠাতনর যকাতে টিতয় িাাঁটড়তয় 

রইল। মতলবখানা এই যে, যচার টনশ্চয় তাতক যিতখ িািল মতন কতর তাতক 

চুটর করতত আসতব, তখন যস তাতক জটড়তয় ররতব। যচার এল, ঘতর টিতয় 
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েুকল, ভজহটর উঠাতনর যকাে যথতক বলল, ‘মযা-আ-আ-আ।’ যচার ঘতরর 

সব টজটনসপত্র বাইতর এতন একটি পুাঁিটল বাাঁরল। ভজহটর তাতক বলল, মযা-

আ-আ-আ’। তা যচার তাড়াতাটড় যসই পুিটল টনতয় আাঁস্তাকুতড়র উপর টিতয় 

িুি টিল। তখন ভজহটর যহতস িড়ািটড় টিতয় বলল, ‘বযািা টক যবাকা, 

আাঁস্তাকুড় মাটড়তয় যিল, এখন বাটড় টিতয় স্নান করতত হতব। ’  

 

রামরন যলাকটি যবি সািাটসতর, টকন্তু একিু রািী । যস টিতয়তি যচাতরতির 

বাটড় চাকটর করতত। রাতত্র যচাতররা এক জায়িায় চুটর করতত যিল, 

রামরনতকও সতে টনল। যসখাতন রামরনতক একিা কচুবতন বটসতয় টিতয় 

বলল, ‘তুই এখাতন চুপ কতর বতস থাক , আমরা চুটর কতর টজটনস টনতয় এতল 

যসুনতলা বতয় টনতয় োটব।’ রামরন বলল, ‘আো।’  

 

যচাতররা টসাঁি কািতি, রামরন কচুবতন বতস আতি। যসখাতন যবজায় রকতমর 

মিা, রামরনতক কামটড়তয় পািল কতর তুলল। যবচারা মতনকক্ষে সতয় চুপ 

কতর টিল, তারপর চিাস্ চিাস্ কতর দু-একিা মারতত লািল। যিতে যরতি 

টিতয় লাটঠ টিতয় যমতর কচুবন যতালপাড় কতর তুলল। যসই িতে বাটড়র যলাক 

সব যিতল টিতয় বলল, ‘যক যর তুই? এত যিালমাল করটিস?’ রামরন বলল, 

‘আটম রামরন যিা।’ বাটড়র যলাতকরা বলল, ‘ওখাতন টক করটিস? রামরন 

বলল, ‘আপনাতির ঘতর যে টসাঁি হতে!/ 

 

তখন ত আর িুতিািুটি হাাঁকাহাাঁটকর সী মাই রইল না। যচাতররা আর চুটর করতব 

টক, তাতির প্রাে টনতয় পাটলতয় আসাই ভার হল। ঘতর এতস তারা তারপর 

মবটিয রামরতনর উপর খুবই যচািপাি লািাল। যস বলল, ‘টক কটর ভাই, 

আমার রাি হতয় যিল। যে ভয়ানক মিা!’ যচাতররা বলল, ‘আো, খবরিার! 

আর কখতনা এমন কটরস যন।’  
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পরটিন যচাতররা আবার রামরনতক টনতয় চুটর করতত টিতয়তি। এবাতর রামরন 

টঠক কতর এতসতি যে মিায় তাতক যখতয় যফলতলও আর িু িেটি করতব না। 

আর যচাতররাও যবি বুতঝ টনতয়তি যে, রামরনতক বাইতর যরতখ ঘতর েুকতল 

বড়ই টবপি হতত পাতর। তাই তারা যভতবতি ওতক ঘতর েুটকতয় টিতয় তারা 

বাইতর িাাঁটড়তয় থাকতব। 

 

একিা বাটড়র কাতি এতস যচাতররা বাইতর যথতকই যকমন কতর তার একিা 

িরজার টিিটকটন খুতল যফলল, তারপর রামরনতক বলল, ‘তুই চুটপ-চুটপ ঘতর 

েুতক টজটনসপত্র বার কতর আন্। যিটখস যকান িে কটরস না যেন।’ রামরন 

িরজা খুতল ঘতর েুকতত যিল। িরজার কব্জায় টিল মরতচ ররা, তাই িরজা 

যঠলততই যসিা বলল, ‘কযাাঁচ্!’ রামরন থতমত যখতয় মমটন যথতম যিল। 

তারপর আবার যেই যঠলতত োতব, মমটন িরজা আবার বলল, ‘কযাাঁচ্ ! 

রামরন তাতত িাাঁত টখাঁটচতয় ‘আঃ’ বতল আবার যথতম যিল। তারপর রামরন 

টকিুততই আর রাি সামলাতত পারল না। তখন যস পািতলর মত হতয় 

প্রােপতে যসই িরজা নাড়তত নাড়তত যচাঁটচতয় বলতত লািল, ‘কযাাঁচ্!- 

‘কযাাঁচ্!!- ‘কযাাঁচ্!!!- ‘কযাাঁচ্!!!!’ তারপর টক হল বুঝততই পার। 

 

এ-সব ত শুরু িল্প, এবার একটি সটতযকাতরর চাকতরর কথা বটল। তার নাম, 

রতর নাও যে যকনারাম। যকনারাম যসতজুনতজ একিা যবাতির িাতত উতঠ বতস 

আতি-তার বাবুর সতে এক জায়িায় তামািা যিখতত োতব। খাটনক বাতিই 

যবাতির টভতর যথতক জুততার িে এল। যকনারাম বুঝল বাবু যবরুতেন, 

এইতবলা যেতত হতব। যস মমটন তাড়াতাটড় যবাতির িাত যথতক লাটফতয় 

পড়ল-আর পড়ল টঠক তার বাবুর ঘাতড়। 

 

প্রথম েখন যকনারাম আতস তখন একজন পুরতনা চাকর বতলটিল, ‘বাবু 

কািাটর যথতক এল যরাজ তাাঁতক পান যখতত টিও।’ যসটিন বাবু কািাটর যথতক 
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এতসই পায়খানায় যিতলন, যকনারামও তাড়াতাটড় যসইখাতনই টিতয় তাাঁতক 

বলল, ‘বাবু, পান এতনটি।’  

 


