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বাবা-মা আমাকে ববাকে না 
আমার বাবা-মা আমাকে ববাকে না, ভালবাকে না, আমার স্বাধীন ববোকের পকে অন্তরায়, েবিন বনয়ম-
েৃঙ্খলার বনগকে ববি েকর বরকেকে- বাবা-মাকে বনকয় এরেম অবভক াগ আমরা অকনকেই েবর। অকনে 
েময় তা েঙ্গতও। 

বেন্তু এই বষাকভর বনট বরজাল্ট েী? আকরা বষাভ, আকরা বযেথতা এবং আকরা হতাো। োকজই 
বযাপারটাকে এভাকব বেেুন, বাবা-মা বেকটস্ট হকত পাকরন, বেন্তু আপবন হকলন বলকটস্ট। বলকটকস্টর 
োবয়ত্ব ব কহতু বববে, তাই বাবা-মা  বে আপনাকে বুেকত না পাকরন, ববাোকনার োবয়ত্ব আপনার। 
তাকেরকে ববাোকত হকব বেই ভাষায়  া তারা ববাকেন। আর তা হকলা শ্রদ্ধার ভাষা, মমতার ভাষা, 
ভালবাোর ভাষা- ব  ভাষার বোকনা বজনাকরেন গযাপ বনই। আর  বে এমন হয় েমবয়েী বা বমবিয়ার 
চােবচেয দ্বারা প্রভাববত হকয় েৃবি হকয়কে আপনার এ চাবহো এবং  া বেয়ার োমেথয তাকের বনই- তাহকল 
তাকের প্রজ্ঞাকে আপনার বমকন বনয়া উবচত।  

অকনেোল আকগ এে োকমর মধযোকন বেল ববোল এে আমগাে। এেবট বেশু বরাজ একে বেই গাকের 
িাকল েুকল বেলা েরকতা। আম বপকে বেকতা। েুপুরকবলা ক্লান্ত হকয় বেই গাকের বনকচই োবনেষণ ঘুবমকয় 
বনকতা। গােও বেশুবটর এই আনকি ব াগ বেকতা। বেন্তু এেবেন বে একলা না। অকপষা েকর েকর গাে 
বুেকলা আজ আর বে আেকব না। এভাকব বেকট বগল অকনেবেন। হিাৎ এেবেন বেকে এেবট বালে মন 
োরাপ েকর বকে আকে গাকের বগাোয়। বেই বেশু এেন বালে হকয়কে। 

       



গাে বজকজ্ঞে েরল, বে হকয়কে বপ্রয় বনু্ধ আমার? বেন তুবম এতবেন আকো বন? বেকলবট বলকলা, আবম 
এেন বে হকয়বে। গাে বনকয় বেলকত আর আমার ভাকলা লাকগ না। আমার এেন বেলনা েরোর। বেন্তু 
আমার োকে টাো বনই। গাে বলল, আহা! বেন্তু বনু্ধ টাো বতা আমার োকে বনই। তুবম না হয় আমার 
েব আমগুকলা বপকে বনকয়  াও। এগুকলা বববি েরকল বনশ্চয়ই বেেু টাো পাকব। বালেবট তাই েরল। 
বেন্তু এরপর আর বে একলা না। গাে অকপষা েরকে। 

অকনেবেন পর এে েুিাম বেকহর  ুবে এল বেোকন। গাে বচনকত পারল তাকে। েুবেকত আটোনা হকয় 
বলল, একো বনু্ধ আমরা আবার আকগর মকতা বেবল। রুষস্বকর  ুবেবট জবাব বেকলা, না বেলার েময় 
আমার বনই। আমাকে এেন েংোকরর জকনয রুবজ-বরাজগার েরকত হয়। আমার এেন এেটা ঘর 
েরোর। গােবট বলল, ও আচ্ছা, বেন্তু ঘরকতা আমার বনই। তুবম বরং আমার িালগুকলা েব বেকট বনকয় 
 াও। এগুকলা বেকয়ই বানাকত পারকব বতামার ঘর।  ুবেবট তাই েরল।  ুবেকে েুবে বেকে গাকের মনও 
আনকি বনকচ উিল। 

বেকট বগল আবারও অকনেবেন। বনিঃেঙ্গ গােবট এেনও অকপষা েকর বপ্রয় বনু্ধকে বেোর আোয়। অকনে 
বের পর এে মধযবয়েী পুরুষ একে োাঁোল গাকের বনকচ। বলকলা েংোকরর ধেল োমলাকত োমলাকত 
আবম ক্লান্ত। মনটাকে চাঙ্গা েরার জকনয আবম এেন েমুকে বববরকয় পেকত চাই। বেন্তু আমার ব  বোকনা 
বনৌো বনই। গাে বলকলা, ভাবনা বে বনু্ধ। আমার োণ্ডোনা বনকয়  াও। এটা বেকয়ই বনৌো বানাকত 
পারকব তুবম। প্রাচীন গাকের ববোল োণ্ড বিলায় চাবপকয় চকল বগল বে মধযবয়েী পুরুষ। 

 

অকনে অকনে বের পর লাবিকত ভর েকর ধীর পাকয় গাকের বেই জায়গায় একে োাঁোকলা বয়কের ভাকর 
নুকয় পো এে বৃদ্ধ। গােবট আজ আর বনই। মৃতপ্রায় বেেকের এেটা বিবব োো গাকের বেেুই আর 
অববেি বনই। তবুও বে বকল উিল, একেে বনু্ধ! বেন্তু বতামাকে বেবার মকতা আমার ব  আর বেেু বনই। 
ফল বনই, িাল বনই, োণ্ড বনই। েী বেকয় বতামাকে আবম বেবা েরব বকলা? বৃদ্ধ বলকলা, ওেব বেকয় 
আজ আর আমার বোকনা োজ বনই। আবম এেন বৃদ্ধ অবেন্ন। ববশ্রাকমর এেটু জায়গাই এেন আমার 



চাওয়া। গাে বলকলা, বনু্ধ বুকো গাকের মরা বেেকের বচকয় ভাকলা ববশ্ররাকমর জায়গা আর েী হকত পাকর? 
একো, বিে বেকয় বকো। েব ভাবনা ভুকল বনবশ্চকন্ত আরাম ের। বৃদ্ধ তাই েরল। অকনেবেন পর হােল 
বনিঃেঙ্গ গাে। োাঁেলও। তকব এ োন্না আনকির। হারাকনা বপ্রয়জনকে োকে বফকর পাবার েুবেকত। 

এই বেশু বেকে বৃকদ্ধ পবরণত হওয়া মানুষবটকে বে আপনার বনষু্ঠর মকন হকচ্ছ? অেৃতজ্ঞ মকন হকচ্ছ? 
তাহকল মকন েকর বেেুন বতা আপনার মাকে বে আপবন েেকনা ধনযবাে বেকয়কেন আপনাকে ধারণ, লালন 
এবং পালকনর েুাঁবটনাবট োজগুকলা বেকরর পর বের ধকর অম্লান বেকন েকর  াবার জকনয? বাবাকে বে 
েেকনা েযাংেে জাবনকয়কেন েিাবজথত উপাজথকন আপনাকে আজকের অবস্থান গকে বেয়ার জকনয? 
োেকনর আোকল বেহপূণথ মন বনকয় আপনাকে েবিে পকে বনকেথবেত েরার জকনয? হয়কতা আপবন মকন 
েরকত পারকবন না। োরণ মা-বাবা আমাকের জকনয  া বেেু েকরন আমরা ধকর বনই ব , এটা বতা তাকের 
োবয়ত্ব। বেন্তু বভকব বেেুন, এর ব  বোকনা এেবট বষকেও  বে তারা োবয়ত্ববট পালন না েরকতন, েী 
অবস্থা হকতা আপনার! েত অেহায় হকয় পেকতন আপবন! 

এোইনকমন্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** এোইনকমন্ট আগামী ০৩-১০-২০২০ েবনবাকরর মকধয samia.cosmo20@gmail.com বিোনায় 
বমইল েরকব*** ারা পূকবথর এোইনকমন্ট জমা োও বন, তারা আকগর োজেহ জমা বেকব*** 
বোেথ বেষে 
োবময়া বফরকেৌে 

১। ে) বাবা-মা েবেময় ববপকে আপকে আমাকের পাকে োকেন আর গাকের মকতা োয়া বেকয়  ান। 
এজনয তুবম বে েেকনা বতামার বাবা-মাকে ধনযবাে জাবনকয়ে? োেকনর আোকল বেহপূণথ মন বনকয় 
বতামাকে েবিে পকে পবরচাবলত েকরন। বাবা-মাকয়র প্রবত বতামার বে বে োবয়ত্ব ও েতথবয রকয়কে 
তা ৫বট পকয়কন্ট বযােযা ের। 
    ে) আমরা বেন আমাকের বাবা-মাকে ববাোকত পাবর না, বাবা-মাকে ববাোকনার বষকে েী েী 
ববষয় বেয়াল রাো উবচত? 

২। ে) োবেে পকে ৬ষ্ঠ বশ্রবণকত। তার েুরন্তপনায় োরা সু্কল অবতি। এজনয তার বাবা তাকে োেন 
েকর। বেন্তু ও ভাকব ওর বাবা-মা ওকে ববাকে না। তার মকন এ বনকয় প্রচন্ড বষাভ। োবেে েবেময় 
অনযায় আবোর  া তার জনয ষবতের। বেন্তু বাবা মা তাকের েন্তানকে ভাকলাবাকে। 
প্রশ্নিঃ োবেে তার বাবা-মাকয়র প্রবত ব  বষাভ এটা বে েীভাকব েূর েরকত পাকর তা ৫বট পকয়কন্ট 
বযােযা ের। 
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