
ঙু্ক ভাযাজ  

[ঙু্ক ভাযাজজয রযচয় নতুন কজয দদওয়ায দনআ। ভ্রভণজেভী রভারয়জেভী ছাড়াও 

াধাযণ ফাঙারী াঠকভাজজয কাজছ রতরন রতরেয় এক নাভ। োয় রফ ফছয অজগ 

‘রভীভান্ত’ রিকায় তাাঁয একরি দরখা েকারত জয়রছর। ুযজনা িরিকায রবড় 

দথজক দরি ম্প্ররত উদ্ধায জয়জছ। এআ ুজমাজগ দরখারি ুনঃেকারত ’র।] 

 কজফ দম েথভ ঘজযয ফাআজয া দযজখরছরাভ বুজর দগরছ। তজফ এিুকু ভজন অজছ দম এআ দফরযজয় ড়ায 
আজেিা জন্মায় ভূরত যৎচন্দ্র চজটাাধযায়জক দদজখ। জয েজফাধকুভায ানযাজরয েবাফও স্বীকায কযা মাজফ 
না। দ কথা থাক। অভায এআ দীঘঘ জথয জীফজন দম কত ভানুজলয ংস্পজঘ এজরছ, গুজন রজফ কযা বায। 
তফু দকন জারন না, ভাঝ ভাজঝ তাজদয দুজয়কজজনয কথা ফড্ড ভজন জড়। দমভন এখন ভজন ড়জছ যতনরাজরয 
কথা।  
 যতনরাজরয ফারড় কুভায়ুজন, রভারজয়য গীন এরাকায়। দ দযাজাগাজযয ধান্ধায় কাঠগুদাভ দেজন 
দফয়াযায কাজ রনজয়রছর। ফয অভায াজথ তায দদখা জয়রছর বাযারয-গাভী ফাজ। দ জনককার অজগয 
কথা। মারেরাভ রন্ডারয রভফা দঘজন। কাঠগুদাভ দথজক ফাজ উজঠরছ। ফজরছ এজকফাজয াভজন, জানরায 
ধাজয। মািীযা ফ গাাঁজয়য ভানুল। জরুরয কাজজ কাঠগুদাভ ফা রজদায়ারনজত এজরছর, কাজ দজল দম মায 
ঘজয রপযজছ। ফা দতা ছাড়র, রকন্তু দআ শুরু দথজকআ একজজনয বুর উচ্চাযজণ উচ্চযজফয আংজযরজ ব্দ কাজন 
ফাজরছর ফায ফায। খারনক জযআ ফুঝরাভ, ফক্তা অজর একজন। ফারকযা দরাতা। এও ফুঝরাভ ফক্তা একজন 
ফজান্তা ভানুল। এফং দফ ভজায ভানুল।  
 দকৌারন দৌঁছজতআ ফা একযকভ পাাঁকা। অরভ ছাড়া াজত দগানা রকছু দরাক। অফায মখন ফা চরজত 



শুরু কযর ওআ ফজান্তা দরাকরি অভায াজ এজ ফর। ফুঝরাভ, দরাতায বাফ জড়জছ। এফায ফুরঝ দ 
অভায উজেজয জ্ঞান রফতযণ কযজফ। অরভ মথাম্ভফ গম্ভীয জয় দূজযয তুলাযাফৃত রগরযৃঙ্গভারায রদজক দচজয় 
থারক। মরদ ওয জ্ঞান দদওয়া অিকাজত ারয। রাব ’র না। দরাকরি দাজাুরজ অরাজ ঢুজক দগর - ‘াফ, 
অনায জঙ্গ অরা কযজত এরাভ। দকাথা দথজক অা জে?’  

 ‘করকাতা দথজক।’ উত্তয রদজত য়।  
 ‘করকাতা! অরন ফাঙারী?’ ভাথা দনজড় যাাঁ ফরর। ‘অজয অরভ ফাঙারীজদয ফহুত দয়ায করয। অভায 

কযারিজনয ভযাজনজায ফাঙারী। রতরনও অভাজক ফহুত দয়ায কজযন।’ 
 ‘ও। তা তুরভ এখন মাে দকাথায়?’  
 ‘ঘয মারে, াফ। ভযাজনজায াফ াাঁচ রদজনয ছুরি রদজরন, তাআ ...। এআ াভজন অভায ফারড় গরুজড়য 

কাজছ। এখন ফজরন, কীবাজফ অনায দফা কযজত ারয?’  
 ‘না না, তুরভ দকন অভায দফা কযজত মাজফ। অরভ দফড়াজত এজরছ, দতাভায জঙ্গ দদখা ’র। এআ দতা 

দফ।’ অরভ ওয দফা দথজক ফাাঁচজত চাআ। রকন্তু দ ছাড়জফ না। দফা নারক রনজতআ জফ। দ ঘযান ঘযান 
কজযআ চজর। - ‘াফ, গরুড় এজ দগর। একিা রকছু দফা কযায ভওকা দতা দদন।’ দরাকিা ফড্ড 
জ্বারায় দদখরছ। তফু কী ভজন কজয ওজক ফরর, ‘দদখ, অভায রযিানঘ রিরকি কািা অজছ, রকন্তু দপযায 
রযজাজবঘন কযা য়রন। তুরভ কী ...?’  

 ‘দকানও ফযাায না, অরভ কাঠগুদাভ দথজক রযজাজবঘন করযজয় যাখফ।’ কথা দ ভারিজত ড়জত দদয় না।  
 কী ভুরকর! এত জজ ও যারজ জয় মাজফ দক জানত। রতযআ রযজাজবঘন দজত দগজর ওয াজত 
রিরকি রদজয় দমজত য়। এযকভ ঠাৎ দচনা দরাজকয াজত রিরকি দদওয়া রক উরচত জফ? কী ফরর ওজক? তা 
রকছুআ ফরজত ’র না অভাজক। যতনরার একিা কাগজ ফায কজয ফজর, ‘এখাজন অনায রিরকি নাম্বায, মাফায 
তারযখ ররজখ রদজয় মান। অরভ অনায জনয ফাথঘ দযজখ দদফ। অরভ রকন্তু রকন্তু করয। ও ফজর, রকেু রচন্তা 
কযজফন না, াফ, ধজয রনন, রযজাজবঘন জয় দগজছ।’ মাক, অরভ াাঁপ দছজড় ফাাঁরচ। যাক দথজক রিরকি দফয কজয 
ওয কাগজজ ফ ররজখ রদরাভ। একিু য ফা গরুজড় থাভর, যতন াজরফ দকতায় দরাভ ঠুজক দনজভ দগর।  
 রন্ডারয দঘন দজয যারনজখত, অরজভাড়া ঘুজয মখন ননরনতাজর এরাভ, জকজিয ফস্থা দাচনীয়। তফু 
দুজয়করদন ননরনতাজরআ কািাআ। দপযায রিরকি দমভন কািা অজছ। স্তায দাজিজর থাকা অয একজফরা দখজয় 
রদরফয দকজি দগর। তাযয রনরদঘষ্ট রদজন মখন কাঠগুদাভ যওনা রদরাভ, তখন এজকফাজয রনঃস্ব দা। ফরাফাহুরয, 
তখন দক এক যতনরাজরয কথা অয ভজন দনআ।  
 ফা দথজক দনজভ জফ দেজন ঢুকরছ, ঠাৎ রছন দথজক একিা দচনা গরা, ‘এত দদরয কযজরন, াফ। 
অরভ দআ কার দথজক অনায আজন্তজায কযরছ। রদন, অনায ভারি অভাজক রদন।’ এ দম যতনরার। 
অরত্ত জানাজনায ুজমাগ রদর না দ, তায অজগআ অভায রুকযাক, াজতয ফযাগ রনজজয কাাঁজধ তুজর রনজয়জছ। 
দকানও কথা দাজন না। ‘দচাজরন াফ’ ফজর দ দ্রুত াজয় রবতজয দঢাজক। কী অয কযা, অরভ নুগজতয ভজতা 
নুযণ করয। ও অভাজক েথভ দররণয েতীক্ষারজয় এজন ারজয কজয। যাক ফযাগ এক দকাজন ারজজয় দ এক 
দযরকভঘীজক ফজর, ‘এআ াজফ অভায দভভান। ভারিগুজরা দদরখ।’ যতন অভায উজেজ ফজর, ‘াতভুখ ধুজয় 
দনন। অরভ এখুরন অরছ।’  
 ফাথরুভ দথজক রযারি জয় রপজযরছ, যতন তখনও অজরন। এরদজক বীলণ রখজদ দজয়জছ। দযজরয 
কযারিজন দখাাঁজ কজয দদখরাভ, খাফাজযয মা দাভ তা অভায জকজি কুজরাজফ না। তায ওয যতজনয জায়গা, 



য়জতা দজায কজয জনক রকছু খাআজয় দদজফ। তায দচজয় ফাআজয রগজয় স্তায নাস্তাআ বাজরা। ফাআজয া ফারড়জয়রছ, 
ঠাৎ যতন এজ ারজয। াজত রতনখানা দেি। দেড, ভাখন, ওভজরি। অরভ অাঁতজক উরঠ। এজফয দাভ দদফ 
দকাজেজক? যতন তাড়া দদয়, ‘জররদ দখজয় দনন, াফ। অরভ চা রনজয় অরছ।’ গতযা দখজত শুরু করয। 
মথাভজয় যতন ি দফাঝাআ কজয চা অজন, মত্ন কজয কাজ দঢজর দদয়। এআ ফঘিা চুকজর দ অভায় রনজয় 
রযজাজবঘন কাউিাজযয রদজক রনজয় মায়। দমজত দমজত ফজর, ‘রযজাজবঘন-ফাফু কার দথজক তাগাদা রদজেন। 
এবাজফ ফাথঘ দযজখ দদওয়া দফঅআরন। ভাোযাফ খাতা দদখজর ভুরকজর জড় মাজফন দতা।’ অভযা দম ভজয়য 
গল্প কযরছ তখন কভরউিায অজরন, খাতায় করজভ রযজাজবঘন জতা। তায নানা ঝাজভরা রছর।  
 কাউিাজয অর। যতন রযচয় করযজয় দদয়। বদ্রজরাক স্বরস্তয শ্বা দপজরন। ফজরন, এফায রিরকিিা 
রদন, অভাজক উদ্ধায করুন। অজয ভাআ, এবাজফ ফাথঘ দযজখ দদওয়া মায়? যতন ফজরজছ, ওয কথা দপরজত ারয 
না।’ বদ্রজরাক রভজথয ফরজছন না। দফ রকছু নাভ ওজয়রিং-এ অজছ। মাক, ভাি ঞ্চা য়ায রফরনভজয় ফাথঘ 
াওয়া দগর। যতজনয ভুজখ তৃরিয ার। দ অফায অভাজক ওজয়রিং রুজভ ফরজয় চজর মায়। ফজর মায়, ‘অফায 
দকাথাও দফরযজয় মাজফন না। যান্না জরআ দখজত ডাকফ।’ অরভ একিা দডক-দচয়াজয গা এররজয়ও স্বরস্তয রফরাভ 
রনজত ারয না। শুধু বাফরছ, ফ দতা ’র, রকন্তু কযারিজনয রফর দভিাজফা কী কজয? াতঘরড়িা ফন্ধক দযজখ ায 
াওয়া মাজফ?  
 দফ খারনক য যতন এজ কযারিজন রনজয় দগর। ভযাজনজায রতয় রতরথফৎর। না দখজয় অভায 
জনয জক্ষা কযজছন। রনজজ দতভন দখজরন না, রকন্তু অভায় দজায কজয বযুয খাওয়াজরন। তাযয াযা দুুয 
ধজয গল্প। যতন ঘিায় ঘণ্টায় চা রযজফন কজয দগর। একভয় শুনরাভ, দরাক ারঠজয় দুভাআর দূয দথজক 
ট্রাউি ভাছ অনা জয়জছ। ফাঙারী ফনু্ধ, জনকরদন ভাছ দখজত ায়রন। এিা কী দভজন দনওয়া মায়। ভযাজনজায 
রনজজয উজদযাজগ এ কাণ্ড কজযজছন। রনজজ দআ ভাছ যান্না কজয রডনায াজাজরন। অফায দআ বযুয খাওয়া। 
পাাঁক দজয় ওনাজক চুরাজড় রজজজ্ঞ করয, ‘ও ভাআ, রফরিা কজযজছন?’  

‘কী! রফর? রফর কী জফ? অরন যতজনয দগে, অয অরভ ...’ দফজায় দচাঁরচজয় উঠজরন বদ্রজরাক।  
কী দুযফস্থা! দবজফরছরাভ অরথঘক ভযায কথা ফজর ক’িা রদন ভয় দচজয় দনফ। করকাতা রগজয় িাকািা ারঠজয় 
দদফ। রকন্তু দকথা ফরায ুজমাগআ দরাভ না। শুধু একফায ক্ষীণকজে ফররাভ, ‘এিা দতা যকারয কযারিন, 
তাআ ...’ অভায় দচজ রদজয় রতরন ফজরন, ‘দ অরভ ফুজঝ দনফ। দদখুন, দছজরজফরায় ৎভাজয়য তযাচাজয ফারড় 
দথজক দফরযজয় জড়রছরাভ। তাযয ফহুফছয ধজয ফহুঘাজিয জর দখজয় এখাজন এজ রথতু জয়রছ। তায অজগ 
অভায ংাযী ওয়ায ভয় চজর দগজছ। ফারড়য জঙ্গ দকানও দমাগাজমাগ দনআ। জারন না, ফাফা-ভা বাআ-দফান দক 
দকাথায় অজছ। তাযা য়জতা জাজন, অরভ ভজয দগরছ। অভায য়া জভাজনায দযকায দনআ। মা াআ দফ চজর 
মায়। দরাক দজর তাজদয খাআজয় অনন্দ াআ। অরন যতজনয রতরথ, দ অনাজক দনভন্তন্ন কজয অভায কাজছ 
এজনজছ। কী কজয য়া দনফ ফরুন দতা? কী দম ফজরন!’  
 যাজত রঠক ভজয় যতন ও ভযাজনজাযফাফু অভায ভারি ফজয় েযািপজভঘ এজজছন, গারড়জত তুজর 
রদজয়জছন। গারড় ছাড়া মঘন্ত জানরায ধাজয যভাত্মীজয়য ভজতা দাাঁরড়জয় দথজকজছন। দট্রন ছুিজত শুরু কযজর াজয় 
াজয় এরগজয় াত দনজড় িা-িা কজযজছন। যতন অভায জনয রি-িায়ায রিায ফাথঘ দজাগাড় কজয রদজয়রছর। ুন্দয 
ঘুভজনায ফযফস্থা। তফু রকছুজতআ ঘুভ অরছর না। একরদজন এত ুখসৃ্মরত! দচাখ ফুজজরআ যতনরার ও 

ভযাজনজাযফাফুয ভুখ। অনজজনয ভুখ!    


