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স্দরা ্াতরখ শুক্রবার

স�ৌরনীদলর অতি� একটা প্রাচীন তবিাল �রকাতর বাহড়দ্। �বাই বদল 
“লালবাহড়”। বাহড়টার এখন সরদনাদভিন চলদি। কাদলর যাত্ায় আজ 
�বতকিুই জীর্ণ, ভগেুর। ্াই সভদেচষুদর �ারাদনার �দগে �দগে, পুদরাদনা 
ঐত্হ্যবাহী বাহড়টাদক ধ্ংদ�র হা্ সেদক বাঁচাদনারও একটা সচটিা চলদি। 
এ এক তবিাল কম্ণযজ্। সবতিরভাে অতি�ই অন্য বাহড়দ্ চদল সেদি, 
মাত্ কদয়কটা অতি� এখদনা সকাদনারকদম হটমহটম কদর চলদি। ্ার মদ্্য 
স�ৌরনীলদের হডপাটভেদমন্টও আদি। চাতরতেদক িক-িকা-িক ভয়ানক িদদের 
মদ্্যই, কাজ কদর চদলদি গুহটকদয়ক মানুষ। অবি্য �কদলই ন্ষুন ঝাঁ 
চকচদক অতিদ� তিফ্ট হবার তেন গুনদি। ক্যাতন্টন, হট-স্টল �বই প্রায় বধি। 
তবিাল বাহড়টাদক এখন আর সচনাই োয়, চারতেদক ভাো রাতবি, কহড়-
বরো-েরজা-জানলা, সলাহার তগ্রল, পুদরাদনা িাতন্ণচার, নানা রকম হাতবজাতব 
তজতন�পদত্ ভত্ভে। 

 স�তেন একটষু ্াড়া্াহড়ই বাহড়র পদে পা বাহড়দয়হিল স�ৌরনীল। কাল 
িতনবার,পরশু রতব, পরপর েু’তেন িুহট। সভদবহিল �ুদচ্াদক তনদয় ঘুদর 
আ�দব ব্্ণমাদন তনদজদের সেদির বাহড় সেদক, েু’তেদনর জন্য। �দব বাহড় 
তিদর জুদ্াটা খুদল, ঘদর ঢষুদকদি, অমতন সিান। ওরই কতলে ্নু। “তকদর, 
কী হল আবার?”, স�ৌরনীদলর মদন িঙ্া। আদে সবতরদয় পদড়দি বদল 
ব� আবার োল পাড়দি না স্া! 

্নুর েলায় ্খন উৎকণ্া। “সিান, একটা ব্যাপার হদয় সেদি। �কাল 
সেদক �রদখলবাবুদক সেদখহি� ্ষুই?” 

“না, মাদন একবার মদন হদছে সেদখহিলাম। সকন? তক হদয়দি?” 
“আদর স�টাই স্া। আতমও স্া সেদখহি �কাদল, টয়দলদট যাবার 

�ময়।” 
“হ্যাঁ, স্া হদয়দিটা কী, বলতব স্া?” স�ৌরনীদলর েলায় উদবেে। 
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সনওয়াতর খুতল রহ�্য

বর্ণালী আর ্ষু্াইদক তনদয় স�ৌরনীল তবদকল তবদকলই বাহড় সেদক সবতরদয় 
পড়ল। আজ পয়লা জানুয়াতর, অতি� িুহট, �ধি্যায় ঋতষ্দের ন্ষুন সকনা 
ফ্্যাদট েৃহ প্রদবদির সনমন্তন্ন। সবি জতমদয় খাওয়া োওয়া আর আড্া 
হদব। ওদের অতিদ�র পুদরা গ্রুপটাই যাদব। 

সমদরো সেদক পাকভেত্রিদট সনদম পড়ল ত্নজদন। তভদ্াতরয়ান ব্রাো�্ণ বদল 
একটা নামী অ্যাতন্টক িপ আদি একটষু এদোদলই। একটা ইউতনক আর 
সরেতন্ড তেফ্ট তকনদ্ হদব। ন্ষুন ফ্্যাট �াজাদ্ ওদের কাদজও সলদে যাদব। 
এর আদেও অবি্য স�ৌরনীল এক েু’বার ওই সোকাদন ঢষুঁ সমদরদি, জাস্ট 
িদখ। অ্যাতন্টদকর ওপর ওর খুব আগ্রহ। এখান ওখান সেদক �া্্যমদ্া 
নানারকম অ্যাতন্টক তকদন সিদল �াজায় ওদের ফ্্যাদট। ক’তেন আদে এই 
সোকানটাদ্ই একটা ি�িরাদ�র সমতর মপূত্ভে সেদখ ওর খুব পিন্ হদয়হিল। 
মপূত্ভেটা অধিকাদর �বুজ আদলায় জ্বদল। োমটা অবি্য ভালই হাঁকদড়হিল 
আদনায়ারো, �া্ হাজার। েরোদম সপাষায়তন বদল তনদ্ পাদরতন স�বার। 
আজ অবি্য ঋতষদ্র জন্য তেফ্ট সকনার ব্যাপার আদি, ্বু ভাবহিল আর 
একবার রোই করদব ওই সমতর মপূত্ভেটার জন্য। এমতনদ্ অবি্য আদনায়ারোর 
সরট তিসেড, েরোম চদল না। 

সোকাদন ঢষুদক সমতরর মপূত্ভেটার সখাঁজ কদরই মনটা খারাপ হদয় সেল 
স�ৌরনীদলর, তজতন�টা ে্কালই তবতক্র হদয় সেদি। ই�, আিদ�া� আর 
যায় না স�ৌরনীদলর। ভাতর পিন্ হদয়হিল মপূত্ভেটা। যাকদে, এখন ঋতষদ্র 
জন্য একটা ভাল তেফ্ট না তকনদলই নয়। ঋতষ্ ওর অদনকতেদনর বধিষু, 
স�ই কদলজ লাইদির। তপএ�ত� পাি কদর েু’জদনরই একই অতিদ� চাকতর 
পাওয়াটা ওদের বধিষুত্বদক আদরা োঢ় কদরদি। অবি্য ঋতষদ্র বউ িম্া 
আর বর্ণালীও সয স্ষুদল সবস্ট সফ্ন্ড হিল, স�ই োরুর সযাোদযােটা সনহা্ই 
কাক্ালীয়। ্াই েুই ি্যাতমতল ভীষর সক্লাজ, প্রায়ই আ�া যাওয়া হয়, 
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�ু্যইট নং ১১

এক

“হ্যাদলা... তমস্টার স�ৌরনীল ব�ু বলদিন?” 
“হ্যাঁ, বলহি বলুন।”
“ওত� রাঘব স�াম একটষু কো বলদবন, ্রুন। �্যার এই তনন।”
লাইনটা রোন্সিার করদ্ই ওপাদি সচনা েলা। 
“সক স�ৌরনীল? আতম রাঘবো বলহি।” 
“আদর, রাঘবো বলুন। এ্ �কাল �কাল কী মদন কদর?” 
“একবার এয়ারদপাটভে োনায় এখনই আ�দ্ পারদব? আদজ্ণন্ট।”
“আদর তনশ্চয়ই পারব। তকন্তু সক�টা কী?” 
“একটা োহড়। মাতলক সবপাত্তা। এদ�া, ্ারপর �ব বলহি।”
সিানটা সকদট যায়। স�ৌরনীদলর সরহড হদ্ হিক পাঁচ তমতনট লাদে। 

চা-জলখাবাদরর পাটটা এখন স্ালা োক, পদর সেখা যাদব। রাঘবোর 
আদজ্ণন্ট সিান মাদন তনশ্চয়ই জহটল রহ�্য, পুতল� কষুলতকনারা পাদছে না। 
সবিতকিু এরকম সকদ�র �ুরাহা কদর স�ৌরনীল এখন পাটভেটাইম সোদয়ন্া। 
প্রায়ই পুতলদ�র সকানও না সকানও বড়ক্ভোর সিান আদ�, নানা সকদ�র 
ব্যাপাদর সহল্প করার অনুদরা্ তনদয়। 

স�ৌরনীল সবতরদয় পদড়, এখন োরুর োরুর �ব এত� ইদলকহরেক বা� 
হদয়দি। ভাড়াটা একটষু সবতি হদলও আরাদম যাওয়া যায়। স�রকমই একটা 
বা� সপদয় সেল স�। েমেম এয়ারদপাদটভের েু’নম্বর সেদটর �ামদনই োনা। 
কাদিই পাতকভেং লট আর একটষু েপূদরই এয়ারদপাদটভের মপূল েরজা। োনায় 
রাঘববাবু ওর জন্যই অদপক্া করহিদলন। “চদলা, পাতকভেং লদট চদলা, সেখাই 
স্ামায়।” বদল রাঘববাবু উদি পড়দলন। সহঁদটই ওরা চদল এল পাতকভেং 
লদট। রাঘববাবু সনা এত্রি সটদপ সঘরা িাই রদের একটা োহড়র কাদি তনদয় 
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ঐিী অন্ত্্ণান রহ�্য

এক

“এ্তেন পদর আপনার োনায় আ�ার কো মদন পড়ল?” 
“কী করব �্যার, আমার জামাই সয বলল, সমদয় ভাল আদি।” 
“তনদজ ্বু একবার সমদয়দক সেখদ্ সযদ্ পাদরনতন?”
“বাবাদর! জামাই সয ভীষর বেরােী। ওদক �দন্হ করহি জানদল আর 

রক্া োকদব না।”
“স্া কদব সেদক আপনার সমদয় তনদখাঁজ?” 
“ঐিীর �দগে আমার সিষ কো হদয়হিল ে্ এতপ্রদলর েি ্াতরদখ, 

ওর জন্মতেদন।” 
“স�ই স্া! প্রায় ি’মা� হদ্ চলল। এখন তক আর তকিু করা যাদব? 

্বু সেতখ সচটিা কদর।” 
“একটষু সেখুন �্যার। সমদয়টাদক যতে খুঁদজ পাওয়া যায়। সকাোয় সয 

হাতরদয় সেল। আমার জামাইটাও ভাল নয় �্যার।” 
“জামাইদয়র নাম?” 
“�ুরঞ্ন ব�ু।” 
“নাম করা তরদয়ল এদস্টট সডদভলপার?” 
“হ্যাঁ” 
“নাম শুদনহি। ্া আপনাদক তক বলদ্ন ত্তন? সমদয় সকাোয় আদি 

বলদ্ন?”
“বল্ ঐিী নাতক বাহড় সিদড়, পুরুতলয়ার সকানও গ্রাদম তেদয় োদক। 

ওর অ্যাড এদজতন্সর কাদজ ব্যস্ত। সিাদন নাতক জামাইদয়র �দগে প্রায়ই 
কোবা্ভো হ্।”

“স��ব কো আপতন তবশ্া� করদ্ন?” 


