
�িত�শাধ

এই মা� ক�লজ ছ�িট হ�লা। ভাবিছ বাসায় িগ�য় ল�া একটা ঘমু �দ�বা।

একিদন পর �ট� পরী�া। তাই রাত �জ�গ পড়া�শানা কর�ত হ�ব।

বাসায় িগ�য় �দিখ খালা�তা �বান এ�স�ছ। সা�থ দলুাভাইও �দিখ

এ�স�ছ। তাই �দখা কর�ত চ�ল �গলাম।

ওনা�দর ফ�ািমিল �ািনং �দ�খ আমার মাথা �ঘারা��।দইু বছর আ�গই

�দখলাম তা�দর দইুজ�নর �ছা� সংসা�র একজন সদস� বাড়�ছ। আর

এখন আ�রা �ব�ড় িতনজন।

আ�রা �নলাম খালা�তা �বান ��গন�া�। ওনা�দর আর িক �কা�না

কাজ কাম �নই, ?�ধ �ুদ�শর জনসংখ�া বাড়া�না ছাড়া

নাম��লাও �র�খ�ছ িকরকম অ��ত।

�থম জ�নর নাম ই�, ি�তীয় জ�নর নাম নাইফ আর ততৃীয় জ�নর নাম

�সিন !

নাম ��ন আমার চ�র আস�ত�ছ।

এইসব �ভ�ব আমার কাজ �নই।একিদন পর পরী�া,তাই পড়ায়

ম�নািন�বশ কর�ত হ�ব।

ঘমুা�ত �গলাম। এিক িবছানা আমার আর ঘ�ুমা�� অন�জন।

নাহ আমার আর ঘমুা�না হ�ব না। পড়�তই বিস।

পড়ার �টিব�ল িগ�য় �দিখ সব বই ছিড়�য় িছিট�য় আ�ছ। ই� বই

মচুড়া��। তার �ছাটজন �কিচ িদ�য় বই কাট�ছ।

িক� আ�রকজন�ক �দখিছ না। িন�চ তািক�য় �দিখ বই উ�া�� আর



�লাল িদ�য় ভর�ছ। আমার বই��লার ১২ টা বািজ�য় �ফ�ল�ছ।

আিম এখন পড়�বা িক ক�র?

এমন রাগ উঠ�ছ, ই�া হ�� রা�গ �ান হাির�য় �ফিল।

আমার িকছ�ই করার �নই। মা�ক ডাক িদ�য় বললাম, বল�লা িক করিব

বাবা একট�সহ� ক�র �ন।

এই পচু�ক ��লা�ক এখান �থ�ক সরা�ত হ�ব। না হ�ল আমার বই আর

আ��া থাক�ব না।

তাই িতনটা�ক �পছন �থ�ক িগ�য় িচমিট িদলাম। িক� কাজ হ�� না।

উ��া ওরা মজা পা��।

িক িপি� �র বাবা, ম�ন হয় গ�া�রর চামড়া।

তাই আ�রকটা উপায় অবল�ন করলাম।

আমার কা�ছ ঝাল চক�লট িছ�লা।িতনটা�ক খাই�য় িদলাম। �খ�য়ই কা�া

জ�ুড় িদ�লা।

খালা�তা �বান এ�স িজ��স কর�লা িক হ�য়�ছ ?

বললাম ম�ন হয় িখ�দ �প�য়�ছ ।

অতঃপর খালা�তা �বান পুঁচ�ক িতনটা�ক িন�য় চ�ল �গ�লা। আর

আমার বই��লাও র�া �প�লা। এবার �টিব�লর বইপ� �িছ�য় পড়ায়

ম�নািন�বশ করলাম।

মা এ�স বল�ছ বাজার ক�র আন�ত । এই স��া�বলা বাজা�র �য�ত

হ�ব ��ন রা�গ মাথা চ�লকা��।

অতঃপর বাজার ক�র আনলাম।

বাজার কর�ত িগ�য় ১৬ টাকা �ব�চ িগ�য়�ছ, একট�হাত ছাফাই ক�র



িনলাম। এই স��া�বলা আমা�ক িদ�য় বাজার করা�নার একটা মলু� �তা

�দয়া উিচত । বাজার ক�র এ�স পড়�ত বসলাম।

এখন খালা�তা �বান এ�স বল�ছ �সিনর ডাইপার �শষ হ�য় �গ�ছ,এ�ন

িদ�ত হ�ব। িক �মার �ালা, ?দলুাভাই আ�ছ িক কর�ত �তার দলুাভাই

খবর �দখ�ছ, �তা�ক এ�ন িদ�ত বল�ছ। এখন ডাইপার আন�ত �দাকা�ন

�গলাম।

ডাইপার িক�ন রা�া িদ�য় হাটিছ এমন সময় ব�ুর সা�থ �দখা।

ব�ু আমার হা�ত ডাইপার �দ�খ বল�লা,

িক�র �দা� এিক হ�লা !!! ?ত�ই িক রা�� �বলা িহ� ক�র �দছ

এই ব�লই দাঁত �বর ক�র হাস�ছ।এিদ�ক আিম রা�গ �লিছ।

আমার ম�ুখ চ�ইনগাম িছ�লা।

ও হাসার সময় ম�ুখ ঢ�িক�য় িদ�য় �দৗড় িদলাম ।

ক�তা বড় সাহস আমার সা�থ মশকরা ক�র।

বাসায় এ�স আবার পড়�ত বসলাম।নাহ এখন আর পড়�ত ভা�লা

লাগ�ছ না। তাই �ফসব�ুক ঢ�কার জন� �মাবাইল খজুিছ, িক� পাি� না

।

বড় ��ম �য�তই �দিখ ই� চা�য়র ম�গ িবি��টর ম�তা আমার �মাবাইল

চ�বা��।

এ দশৃ� �দ�খ কা�া পা��।আমার সা�ধর �মাবাইলটার িদ�লা বা�রাটা

বািজ�য়। ও এই কাম কর�ছ, !িক� কা�রা �কা�না �খয়াল �নই

আপরু িদ�ক তািক�য় �দিখ ভারতীয় িসিরয়াল �দখ�ছ । িসং�হর একটা

�ংকার িদ�য় �মাবাইলটা িনলাম।এিদ�ক আপ ভু�য় িটিভ ব� ক�র



িজ��স কর�ছ,

িক হ�য়�ছ?

আিম �মাবাইলটা �দিখ�য় চ�ল আসলাম। িকছ�বল�তও পারিছ না।

�বড়া�ত আস�ছ,তাও দলুাভাই সহ ।

রাত ১০টা,খাওয়ার �টিব�ল �গলাম।

এিক আমার পা�ত মরুগীর রান �নই।�দিখ দলুাভাই খবু মজা ক�র রান

িচবা��।

�যভা�ব খা�� মন হয়, ক�তা জনম ধ�র খায় না।

অ� �খ�য়ই �ইং ��ম ঘমুা�ত �গলাম।

অ�নক আ�গই সকাল হ�য়�ছ। ম�ন হ�� �কউ আমার উপর লাফা��।

�চাখ খ�ুল �দিখ িতন পচু�ক লাফা��!

না এখন আর থাকা যা�� না।স�হ�র দাঁত �ভ�ঙ �গ�ছ থ�ু�বাধ �ভ�ঙ

�গ�ছ। এ�দর বািড় �থ�ক �য�কা�না উপা�য় তাড়া�তই হ�ব। না হ�ল

আমার আর এ বািড়�ত থাকা হ�ব না। মা�ক ডাক িদলাম। মা, �বান

আর দলুাভাই ক�তািদন থাক�ব?

মা বল�লা দশ প�ন�রা িদন।

িক ব�ল! এ�তািদ�ন আমার সমািধ হ�য় যা�ব।

বাই�র িগ�য় �পট খারা�পর ঔষধ িন�য় আসলাম।

এ�নই ও�দর জন� বানা�না সকা�লর না�া�ত িমিশ�য় িদলাম।

সব�লা �খ�য়ই �প�ট ব�াথায় কু�পাকাত।



সবাই বাথ��ম �দৗড়া��।

আর আিম মজা লটুিছ। আমার আরা�মর ঘমু হারাম ক�র মজা�ত

িছ�লা।

এখন �লাও �ঠলা।

�পট ব�াথা একট�কম�ল সব গাি� �ি� �ব�ধ িদ�লা �বাঁ �দৗড়।
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