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"বাবা ত�িম �তা ব�লিছ�ল িপতৃ ঋণ �কানিদন �শাধ হয় না। ত�িম ৩০ বছ�র
আমার �পছ�ন যত টাকা খরচ ক�র�ছা ত�িম িক জা�না আিম আগামী িতন বছ�র
�স টাকা �তামায় িফির�য় িদ�ত পার�বা"।
বাবা : ( ) " ?"িকছ�টা মচুিক �হ�স একটা গ� �নিব
�ছ�লটা িকছ�টা অ��ত হ�য় �গল। িনচ���র বল�লা-
" ......"ব�লা বাবা �ন�বা
�তার বয়স যখন চার আমার মািসক আয় তখন দ হুাজার টাকা। ওই টাকায়
সংসার চালা�নার ক� বািড়র কাউ�ক ক�খা�না বঝু�ত �দইিন। আিম আমার সা�ধ�র
ম�ধ� সব সময় �চ�া ক�রিছ �তার ' 'মা �ক সখুী কর�ত। �তা�ক �যবার ���ল ভিত�
করলাম �সবার ই �থম আমরা দজুন- -আিম আর �তার মা পিরক�না ক�রিছ
আমরা �তার পড়ার খর�চর িবিনম�য় িক িক ত�াগ কর�বা।
�স বছর �তার মা�ক িকছ�ই িদ�ত পািরিন আিম। ত�ই যখন ক�ল�জ উঠিল আমা�দর
অব�া তখন �মাটা মিুট ভাল। িক� খবু ক� হ�য়
�গিছল যখন �তার মা খবু অস�ু হ�য় প�ড়িছল। ঔষধ �কনার জন� �রাজ �রাজ
ওভারটাইম ক�র বা�স ক�র পা�য় �হ�ট ঘা�ম িভ�জ বািড় িফর�ত খবু দিুব�ষহ
লাগ�তা। িক� ক�খা�না কাউ�ক বঝু�ত িদইিন এমনিক �তার মা �কও না।
একিদন �শা �ম �থ�ক একটা বাইক �দ�খ আসলাম। �স রা�ত আিম ���ও
�দ�খিছলাম আিম বাই�ক চ�ড় কা�জ যাি�। িক� প�রর িদন ত�ই বায়না ধরিল
ল�াপটপ এর জন�। �তার ক�� আমার ক� হয় বাবা। আিম �তা�ক ল�াপটপ টা
িক�ন িদ�য়িছলাম। আমার তখনকার এক টাকা �তার এখন এক পয়সা! িকন◌ত্�ম�ন
ক�র �দখ এই এক টাকা িদ�য় ত�ই ব�ু�দর িন�য় পািট�ক�রিছস। �া� িনউ
�মাবাই�ল �হড �ফান কা�ন লািগ�য় সারা রাত গান ��নিছস। িপকিনক ক�রিছস,
ট��র ক�রিছস, ক�াট��দ�খিছস। �তার �িতটা িদন িছল স◌���র ম�তা।
আর �তার একশ টাকা িন�য় আিম এখন সগুার মাপাই । জািনস আমার মাছ
খাওয়া িন�ষধ, , !মাংস খাওয়া িন�ষধ িক ক�র এত টাকা খরচ কির বল �তার টাকা
িন�য় তাই আিম ক�নার হাট বসাই। �স হা�ট আিম বাইক চািল�য় সারা শহর ঘ�ুর
�বড়াই। ব�ু�দর িন�য় িস�নমা �দখ�ত যাই। �তার মা�য়র হাত ধর�◌ তাঁত �মলায়
ঘ�ুর �বড়াই।
বাবারা নািক " "খা�শ টাই�পর হয় । আিমও আমার বাবা�ক তাই ভাবতাম । প�ুষ
�থ�ক িপতা হ�ত আমার �কা�না ক� হয়িন, সব ক� �তার মা সহ� ক�র�ছ। িক�
িব�াস কর িপতা �থ�ক �ািয়�শীল িপতা হবার ক� একজন িপতাই �বা�ঝ। য�ুগ
য�ুগ সব��া�ন মাতৃব�না
হ�লও িপতৃব�না �কাথাও �দ�খিছস ?
িপতৃব�না আিম আশাও কির না। স�া�নর �িত ভা�লাবাসা �কা�না িপতা হয়�তা
�কাশ কর�ত পা�র না,ত�ব �কা�না িপতা কখ�নাই স�া�নর �িত �ািয়� পাল�ন
িবচ��ত হয় না। আিম �তার �পছ�ন আমার �য ক�ািজ�ত অথ�ব�ায় ক�রিছ তা হয়�তা
ত�ই িতন বছ�র �শাধ িদ�ত পারিব...
িক� �যৗব�ন �দখা আমার �� ��লা ?



�য ���র কাঠা�মা�ত দাঁিড়�য় ত�ই আজ �তার ঋণ�শা�ধর কথা বলিছস.
�সই �� ��লা িক আর �কা�নািদন বা�ব �প পা�ব ?
আর যিদ বিলস বাবা আিম �তামার টাকা না �তামার ভালবাসা �তামায় িফির�য়
�দব, তাহ�ল বল�বা বাবা�দর ভালবাসা কখ�না িফির�য় �দয়া যায় না।
�তা�ক একটা �� কির, ধর ত�ই আিম আর �তার �খাকা িতন জন এক �নৗকায়
ব�স আিছ। হটাৎ �নৗকা টা ড�ব�ত �� কর�লা....
�য �কান একজন�ক বাঁচা�ত পারিব ত�ই।
কা�ক বাঁচািব ?
( ! )�ছ�লটা হাজার �চ�া ক�রও এক চ�ল �ঠাঁট নড়া�ত পার�ছনা
উ�র িদ�ত হ�ব না। �ছ�লরা বাবা হয়, বাবা কখ�না �ছ�ল হ�ত পা�র না।
পিৃথবী�ত সব �চ�য় ভারী িজিনস িক জািনস?
িপতার কাঁ�ধ প�ু�র লাশ!
আিম �ধ আু�াহর কা�ছ একটা িজিনস চাই।
আমার �শষ যা�ায় �যন আিম আমার �ছ�লর কাঁ�ধ চ�ড় যাই। তাহ�লই ত�ই একটা
ঋণ �শাধ কর�ত পারিব -
�তা�ক �কা�ল �নবার ঋণ।

- �ছাট এই বা�বধম� গ�িট সবার কা�ছ ছিড়�য় িদন ।
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