এক অদ্ু ত ঝােমলা
রতন িশকদার
েভারেবলােত পেথ েনেমিছেলন সুরঞ্ন। হাঁটাহাঁিট কের েবশ ক্ান্। এখন চটপট
বািড় ঢু েক েবৗমার হােতর চােয় গলা িভিজেয় তেব শািন্। এ কী উৎপাত! বেড়া বাস্া
েথেক বািড়র গিলেত ঢু কবার মুখটােত একটা ফু ল পাঞ্াব লির। পাকুর েথেক পাথর
এেসেছ। েসই পাথর নামােনা হেচ্ অেধর্ক পথ জুেড়। িবরক্ সুরঞ্ন। েসই পাথর
নামােনা হেচ্ অেধর্ক পথ জুেড়। িবরক্ সুরঞ্ন। গিলেত েঢাকাই কষ্কর। যাক,
পাড়ায় িকছু সেচতন েলাকও আেছ! িতনজন লিরর ডর্াইভারেক খুব ধমক িদেচ্,
সক্ালেবলায় বেড়া রাস্া আটেক মাল খালাস হেচ্? েলাকজন যাতায়াত করেব কীকের?
হটাও লির। শ্া গািড় জব্ািলেয় েদেবা।
বাহারী ডর্াইভার হাতেজাড় কের বেল, বাবু হািম গিরব আদিম। হািম কী জােন,
বাবু েতা এখােনই মাল খালাস েকারেত বল্।
-েক বাবু? আমরা পাড়ায় থািক। আমােদর কথাই েশষ কথা।
এরই মেধয্ ডর্াইভার েমাবাইেল ধের েফেলেছ তার বাবুেক, েহেলা, আপেন িশিগ্র
আইেসন বাবু। এখােন ঝােমলা হেচ্। আপেন দাদার সােথ বাত কেরন।
কথাগুেলা বেলই েস েফানটা ধিরেয় িদল েসই দাদার হােত। দুজেন িকছু কথা
চালাচািল হল। দাদািটর েশষ কথায় েবশ ঝাঁজ। েস বলল, িঠক আেছ। আপিন ইস্েট
আসুন এখুিন।
েফান বন্ হল। সুরঞ্ন ভাবেলন, যাক এবার সুরাহা হেব। পাশকািটেয় বািড়েত
েঢাকা যিদও সম্ব, তবু িতিন ঢু কেলন না। ঝােমলার েশষ েদখার েকৗতূহেল ঠায়
দাঁিড়েয় লইেলন।
কেয়ক িমিনট পর দুেটা েমাটর বাইক চেড় বাবুর চারজন সাকেরদ এেস হািজর।
তােদর মেধয্ একজন েসাজা এিগেয় েগল দাদােদর সামেন। সুরঞ্ন শুনেত েপেলন
টু কেরা টু কেরা কথা। - ঝােমলা কীেসর? –না, না, ঝােমলা-টােমলা েনই-চলুন, কত
বেড়া ছাদ ঢালাই হেব েদখেবন চলুন।
বাবুর েলাক আর পাড়ার দাদারা িনমর্য়মাণ চারতলা বািড়টার মেধয্ ঢু েক েগল।
সুরঞ্ন উঁিকঝুঁ িক িদেয়ও িকছু বুঝেত বা শুনেত পারেলন না। মাতর্ িমিনট দুেয়েকর
অেপক্া। ওরা হাসেত হাসেত েবিরেয় এল। বাবুর েলাকরা দাদােদর সােথ হাত েমলাল।
তারপর িবশাল গজর্ন তু েল বাইক দুেটা িনিমেষর মেধয্ ভয্ািনশ। দাদারাও চেল েগল।
সুরঞ্ন েডেক জানেত চাইেলন, ওভাই, ও দাদা, কী হল?

দূর েথেক একটা উত্তর েভেস এল, িকস্সু হয় িন। শুড্া আদিম, আপনার
জানার কী দরকার? যান, বািড় যান। চা-পািন েখেয় িবশর্াম করুন েগ।
সুরঞ্েনর চা-িপপাসাটা েযন হঠাৎ খুব েবেড় েগল। িবশাল পাথেরর িঢিব
িডিঙেয় দর্ত পা চালােলন বািড়মুেখা।

