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হনুমান বিকশষজ্ঞ বিচিত্রমামা
িির ব্কনক আক� পাড়ার এক না�কক হনুমান দসকজ বিরা� দশারক�াল 
দফকল বদকযচিল বিচিত্রমামা৷ পাড়ার দলাকককদর মুকখ ্খন এক�াই কথা, 
হনুমাকনর িবরকত্র এ্ ভাল অবভনয ইব্পূকি্থ দকাথাও নাবক দদকখবন ্ারা৷ 
কী অপূি্থ লম্ফঝম্ফ, দ্রু্্ার সকগে কী দারুে কলা খাওযা, দাঁ্ বখঁিাকনার 
পরপরই মুখ বদকয কী অসাধারে হুপহুপ শব্দ!

এরপর এমন হল দয আশপাকশর দযখাকন যাত্রা িা না�ক অনুবঠি্ 
হকযকি, দসখাকন হনুমাকনর দকানও িবরত্র থাককল ্াক্ সিার আক� ডাক 
পকড়কি বিচিত্রমামার৷

্া এই ভাকিই �্ ব্নিির হনুমাকনর িবরকত্র অবভনয করক্ করক্ 
বিচিত্রমামা আজ রীব্মক্া এক হনুমান বিকশষজ্ঞ৷ অবভনকযর সুিাকদই 
আশপাকশর দশ�া পাড়ার দলাক ্াকক একডাকক দিকন৷ অকনকক দ্া রাস্তায 
্াকক দদখকল মুখ ফসকক িকলও দফকল, “ওই দদখ, হুপহুপ মামা যাকছে!”

একহন হনুমান বিকশষজ্ঞ বিচিত্রমামা একবদন িাকবরর এক পরীক্া বদক্ 
দপঁকি দ�ল বদবলিক্৷ সকগে ভা�কন শুভ৷ বদবলিক্ বিচিত্রর কাকার িাচড়৷ 
বিরা� দদা্লা িাচড়ক্ সি্থসাকুকল্ ব্নজন মাত্র মানুষ—কাকা, কাবকমা, 
আর এক িুকড়া িাকর৷ সু্রাং থাকা খাওযার দকানও সমস্া দনই৷ বকন্তু 
সমস্া এল অন্ এক�া বিষয দথকক৷ কাকারা বদবলির দয িাচড়ক্ থাককন 
ইদানীং দসখাকন িাঁদকরর ভীষে উৎপা্৷ িাচড়ক্ লাক�াযা ফলফুকলর দয 
িা�ান�া রকযকি, িাঁদরকুকলর দদৌরাকম্্ ্ারও প্রায কাচহল অিস্া৷ পাঁচিল 
�পকক বভ্কর ঢুকক শাখামৃক�র দল িা�াকনর ফলফুকলর দফারফা দযমন 
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বিচিত্রমামার দ�াকযদিাব�বর
এ্ ্াড়া্াচড় বিচিত্রমামার হাক্ দয দকস একস যাকি শুভ ্া ভািক্ই 
পাকরবন৷ মাসিকযক আক� হোৎ একবদন ঝড়-জকলর সন্্ায বিচিত্রমামার 
�াকড় দ�াকযদিা হওযার ভূ্�া দিকপ িকসচিল৷ ভূক্র ্াড়নায ্ারপকরই 
স্ব-বশবক্্ দ�াকযদিা হক্ আদাজল দখকয দনকম পকড়চিল মামা৷ প্রথকম 
ককযকমাস দযখাকন য্ দ�াকযদিা কাচহবন দপকযকি দ�াগ্রাকস ব�কলকি৷ 
শাল্থক দহামস দথকক এরকুল দপাযাকরা, দি্ামককশ িক্সী, দথকক প্রকদাষ 
বমবতির পয্থন্ সি দ�াকযদিাকক গুকল খাওযার পর বফং�ারবপ্রকন্টর িই, 
অপরাধীর মনস্তত্ব সংরিান্ িই বনকযই বিস্তর �াঁ�া�াঁচ� ককরকি৷ পরি্তীকাকল 
বনকজকক সাজাকনার জন্ গুকছের �াকা খরি ককর দ�াকযদিাব�বরর নানারকম 
সাজসরঞ্ামও বককন দফলল৷ ্ার মকধ্ দখলনা বপস্তল, ম্া�বনফাইং গ্াস, 
কাকলা িশমা দযমন চিল, দ্মবন চিল লম্া ঝুকলর ওভারককা�, রিাকরর 
দস্তানা এিং এককজাড়া কাউিয �ুবপও! ্া মাসিকযক কা�িার পর 
আম্বিশ্াকস ��ি� ককর দফা�া বিচিত্রমামার মকন হল, এিার বনকজকক 
পরখ ককর দনওযার সময হকযকি৷ হা্ পাকাকনার মক্া দিা�খাক�া এক�া 
দকস একল মদি হ্ না৷ ভািক্ না ভািক্ই দভাজিাবজর মক্া দকস 
একস হাবজর!

ক্াকযন্ট দলাক�া শুভর পবরচি্৷ ওকদর পাকশর পাড়াক্ই থাককন৷ 
একবদন িাজাকর ঝ�ড়া করক্ করক্ পব্পক্কক বজদাকনর মক্া দয 
গুঁব্কয বদকযচিকলন দসই দৃশ্�া শুভর এখনও স্পষ্ট মকন আকি৷ ভদ্রকলাক 
কাঁিুমািু মুখ ককর বিচিত্রমামাকক িলকলন, “আমার নাম নীলুিািু৷ নীলমাধি 
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বি�ককল সাইককল
সাইককল�ায িাপক্ই যন্তোয শুভর সি্থশরীর ঝনঝন ককর উেল৷ সাইককল 
দ্া নয, দযন শূকল দিকপকি! রংি�া মরকি ধরা দরেম, অসংখ্ চিদ্রযুক্ত 
মাড�াডতি, বিিে্থ জংধরা বরম, �্াচ�কজ-�্াচ�কজ িযলাপ �াযার৷ ্াবপিমারা 
চ�উি, দরেক প্রায ধকর না িলকলই িকল, িসিার বস� �ু�াফা�া, পাঁি বমবন� 
পরপরই ব�যার দথকক দিন বপিকল যায...! খুঁজকল এই ধরকনর অসংখ্ 
ত্রুচ� পাওযা যাকি৷ দলাকক িকল এমন বিক�-দশ্থন যন্তচ�কক রাস্তায না 
নাবমকয যাদু�কর দরকখ দদওযা�াই সমীিীন চিল৷ 

বকন্তু বিচিত্রমামার সাফ কথা, পািবলকক কী না িকল আর িা�কল কী 
না খায! দয যাই িলুক না দকন, সাইককল িজ্থন বকিুক্ই সম্ভি নয৷ 
যন্ত�া হাক্ আসার পর দথককই নাবক মামার ভা�্াকাকশ দসৌভাক�্র 
�ন��া৷ দু’-দু’িার ডাব্া মারার পর বিএসবস পাস, জীিনর প্রথম ল�াবরক্ 
এককশা �াকার পুরস্কার প্রাবপ্ত, দযমন খুবশ সাকজাক্ হনুমান দসকজ প্রথম 
হওযা, অকনক দদবরক্ হকলও নাককর নীকি সরু দ�াঁকফর দরখা দদখা 
দদওযা, সিই নাবক এই সাইককল�ার দদৌলক্ই! সু্রাং সাইককল ্্া� 
বনি বনি ি!

মাসিকযক আক�র ��না৷ ইকলকচরেক বিল জমা বদক্ বিচিত্রমামা 
ব�কযচিল ককলাবন দমাকড়র ইকলকচরেক অবফকস৷ সদ্ দকনা ঝাঁ-িকিকক 
সাইককল�াকক রাস্তার ধাকর লক ককর দরকখ বনবচিকন্ লাইকন ব�কয 
দাঁচড়কযচিল৷ বিল জমা বদকয বফকর একস দদকখ সাইকককলর িদকল পুরকনা 
লজঝকড় মাকতিা এক�া সাইককল অকুস্কল দফকল দরকখ ব�কযচিল৷ ্াই 
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বিচিত্রমামার বসক্স প্াক অ্ািস্
বরবসভার�া নাবমকয দরকখ বকিুক্ে স্তব্ধ হকয দাঁচড়কয রইল বিচিত্রমামা৷ 
্ারপরই উকতিজনায দকমন দযন অবস্র হকয উেল৷ সারা শরীর ব্রব্র 
ককর কাঁপকি৷ কপাকল বিদি বিদিু �াম৷ এক�া সময জামার হা্ায কপাকলর 
�াম মুকি উলিাকস দফক� পড়ল৷ উন্মকতির মক্া খাবনক নািাককাঁদা ককর 
িলল, “মার বদযা দকলিা দর শুভ, মার বদযা দকলিা! এইমাত্র বসবরযাকলর 
চডকরক্টর আমার পা�তি�াকক কমফাম্থ ককরকি৷ আর বকিুবদন িাকদই আমাকক 
দ্ারা চ�বভর পদ্থায দদখক্ পাবি৷ দজ্াব্ষ িূড়ামবে �ু��ু�ানদি চেকই 
িকলচিকলন, আমার জীিকন বশ�ব�বর নাবক এক�া উকলিখকযা�্ ��না 
��কি!”

মামাকক আনকদি দভকস দযক্ দদকখ পড়ার দ�বিল দিকড় চি�কক উকে 
দাঁড়াল শুভ৷ দু’দিাখ বিস্াবর্ ককর িলল, “কীকসর পা�তি দপকল মামা?”

বিচিত্রমামা উকতিবজ্ “‘উকদার বপবণ্ড িুকধার �াকড়’ বসবরযাকল আমার 
পা�তি�া হল একজন বভকলকনর৷ আপা্্ বমবন�দুকযককর এক�া বসকন নাবক 
থাকচি৷ ্কি বসবরযাল দ্া, শুরু হকল থামাথাবমর দকানও ি্াপার দনই! 
চডকরক্টর সাকহি ্াই িলকলন, পকরর দকানও এবপকসাকড আিার সুকযা� 
ককর দদকিন৷”

বসবরযাকলর নাম�া অখাদ্ হকলও বিচিত্রমামা দয দিা�পদ্থায মুখ দদখাকনার 
সুকযা� দপকযকি এ�াই িড় কথা৷ ্কি কথা�া হল দশষপয্থন্ বকনা বভকলন! 
অবভনয দহাক আর যাই দহাক বভকলনকদর শুভ দু’দিাকখ দদখক্ পাকর 
না৷ বসবরযালগুবলক্ আজকাল খলনাযক নাবযকাকদর খুি িাড়িাড়ন্৷ সি্থক্ে 


