
  �বলনু

আপা, ? , " ...এই লাল �বলনু টা িন�বন । �বিশ দাম না প�ন�রা টাকা । �নন না আপা

সিগর আিল কথা��লা ব�লই মখুটা �ছাট ক�র �ফল�লন। গািড়র �ভতর �থ�ক �কউ
তাকা�� না। হয়�তা িকছ���নই নাই। হয়�তা ��নও না �শানার ভান ক�র আ�ছ।
গািড়ওয়ালারা এই কাজটা খবু ভা�লা পা�র। িভ�ুক, ,বাদামওয়ালা চ�ইংগামওয়ালা
আর �বলনুওয়ালার িদ�ক তা�দর অব�ার ব�াপারটা �ায় এক।

গািড়র কাঁচ একট�খলু�লা। ল�া গািড়র সাির িসগন�া�ল। কা�জই িকছ�টা সময়
কাটা�নার জন� হ�লও তারা ম�ন হয় �বল�ুনর দামদর কর�ব। �ভত�র বসা বা�া
�ছ�লটা িমি� ক�র তাকা��। একবার �ধ আু�ধা �বা�ল বলল-

- " ... ... "আ� �ুব লনু িন�বা।

আ�� ক�র � �জাড়া কুঁচ�ক বা�াটার মা িজ��স করল-

- ? ?দাম প�ন�রা টাকা িক জন� এই �বলনু প�ন�রা টাকা হয় দশ টাকা হ�ল িদ�য়
�দন।"

সিগর আলী আর কথা বাড়া�লন না।িতিন দশ টাকা িন�য় বাঁ িদ�কর প�ক�ট দভুাঁজ
ক�র রাখ�লন । িতিন ফুটপা�থ উ�ঠ টাকাটা �দ�খ িন�লন িঠক ক�র। �বশ লি�ত
হ�লন। দশটা টাকার জন� িতিন �কমন অি�র হ�য় উঠ�ছন! এক সময় পা�াই
�দনিন। কত দশ টাকা আলমািরর �ভত�রর �য়ার �থ�ক হাির�য় �গছ�◌। কত দশ
টাকা িন�জর �ছ�ল�ক ল�জ� িকনবার জন� উদার িচ�� দান ক�র�ছন। �ছ�লটা
���ল যাবার সময় বায়না ধর�তা �য বাসায় িফরবার সময় পড়ার �ছা� �টিব�লর
�কাণাভাঙা কাঁ�চর উপ�র দশ টাকা �যন অবশ�ই থা�ক ।। সিগর আলী শা�ট�র
হাতায় বাঁ �চাখ ম�ুছ িন�লন। খবু �বিশ িনঃ�া�সর ক� হ�ল তার বাঁ �চা�খ আ�গ
পািন আ�স।

সিগর আলীর একমা� স�ান মাহফুজ আলী একিট �াই�ভট �কা�ািন�ত জব
ক�রন। তার এক কন�া। �ী �মা আর কন�া �পা�ক িন�য় �স থা�ক ধানমি�র
একিট িছমছাম ��া�ট। সিগর আলীর �ী মারা �গ�ছন �ায় দশ বছর। িছমছাম �সই
��া�টর পিঁচশ বগ�ফুট জায়গা মাহফুজ তার বাবার জন� বরা� কর�ত পা�রিন।
তা�দর িতন �ব�ডর বাসা। এক �বড �ামী- ,�ীর আ�রকটা �পার। িতন ন�র ��ম
মাহফুজ বা �মার ব�ু বা�ব এ�ল ব�স িটিভ�ত িস�নমা �দখা হয়। প�াশ ইি�র
িবশাল ি��নর সাম�ন সিগর আলীর মিলন মখুটা �তমন �শাভা পায় না। আর �স
জন�ই �বাধহয় তার �ান সংকুলান হয় না।

.
�ায় িতন বছর আ�গ মাহফুজ তার বাবা�ক গাজীপ�ুরর এক ব�ৃা��ম �র�খ আ�স।
�ী�ক হারা�নার প�র িতিন �চ� মানিসক ক�� ভ�গ�ত থা�কন। �ছ�ল�ক একা মানষু
করবার দািয়� পালন কর�ত �য�য় িন�জর চাকির বাকির�ত আর মন িদ�ত পা�রন



িন। সম� িকছ��ঢ�ল �ছ�লর জন� স�া�নর জীবন িবছা�ত ব�� হ�য় পড়�লন।
এিদ�ক শরীরও এক সময় �ভ�ঙ প�ড়। �ছ�ল �বাধহয় য�থ� বিু�মান হ�য়
জ��িছ�লা। বাবা�ক অযথা িন�জর �গাছা�না জীব�নর ম�ধ� জড়াবার �বাকািম ট�কু
ক�রিন �স।

িক� �সই হাহাকার �মশা�না ব�ৃা��মর দম আটকা�না চার �দয়া�ল আর এক
িচল�ত বারা�ার �রা�দ সিগর আলীর মন �ট�কিন। এক বছ�রর মাথায় িতিন মন
শ� ক�র �বর হ�য় প�ড়ন �খালা রা�ায়।

�থম �থম িকছ�ই বঝু�ত পারিছ�লন না। রা�ার জীবন�ক হয়�তা অ�নক কািব�ক
উপা�য় �জ�ন�ছন এর আ�গ বইপ��, িক� তা�ত �য এতটা তী� ঘণৃা আর ম�ুঠা
ম�ুঠা তাি�ল� থাক�ত পা�র, তা িতিন ব�ুঝ উঠ�ত পা�রন িন। এ। রা�া আর �ািফক
জ�াম এখন তার িনত�িদ�নর ব�ু । �য জ�াম শত মান�ুষর রাগ/মন খারা�পর কারন
�সই জ�াম সিগর আলীর কা�ছ খবু ি�য় আর আরাধ� ব� । কখন �কান গিত�ত
গািড়ওয়ালা�দর কা�ছ �পৗ��ছ একটা �বলনু িবি� ক�র �াপ�টা আদায় করা যা�ব, �স
িহ�সব এখন িতিন ভালই ব�ুঝন।

সাধারণত বা�া আর বাবা মা আ�ছ, এরকম ��তারাই তার সাম�ন আ�সন। মন
ভ�র আর দ'ু�চাখ ভ�র ক�য়ক �স�ক��র জন� হ�লও একটা সখুী পিরবার �দ�খন
িতিন। বা�া��লার হািস তার সারািদ�নর �ুধা িনবারণ ক�র �দয়। আর হ�াঁ, আর
একটা কার�ণও এই কাজ ক�রন িতিন। তার িন�জর �ছ�লও গািড়ওয়◌ালা।

সিগর আলী অ�প�া ক�রন �সই িদ�নর জন� �যিদন তার নাতিন �পা বাবার গািড়
থািম�য় �চাখ বড় বড় ক�র তার হা�তর ম�ুঠায় থাকা লাল নীল �বলনু��লা �দখ�ব।
�স জান�তও পার�বনা তার একিদ�নর আন��র �খারাক জাগা�না এই মানষুিট
তারই দাদভুাই। থাক না িকছ�মায়া অ�রা�ল! সিগর আলী আ�রকবার শা�ট�র হাতায়
�চাখ মছু�লন, ...এিগ�য় �গ�লন �ািফ�কর িদ�ক �ত পা�য় হয়�তা এই জ�া�মই
আটঁ�ক আ�ছ তার �ছ�লর গািড় আর �সই গািড়�ত ব�স আ�ছ তার নাতনী ।।
সিগর আলী �ত পা বাড়া�লন ...
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