
শিল্পপশি বাবার একমাত্র ছেলে রািুে িখন এ ছেলেলের োত্র। 

এলকলিা শিল্পপশির ছেলে িার উপর ইংশেি শমশিযালম পডালিানা 

কলর। োব-ই আোদা। ছেন্ড শনলয ক্লালব ক্লালব পার্টি, টুুর, নিুন নিুন 

ড্রংকস করা সবশকেু শমশেলয অনুরকম একটা মাড্ির োইফ 

কাটশেে। বনু্ধলদর মলযু একটা শেিার শেিার োবশেে িার। িার 

কারণ ছস সবলেলয ছবশি খরে করি। একশদন প্ল্ুান করে বনু্ধরা শমলে 

থাইেুান্ড যালব িার এইবালরর বাথ িলি ছসশেলেট করলি। এর মলযু 

আমার দুই বনু্ধ একটু গশরব িাই িালদর খরে ও িালকই বহন করলি 

হলব। িার বাবা বাসায রইংরুলম বলস কশফ খালে । বাবার সামলন 

ছযলিই রািুে শকেু বোর আলগই বাবা বেে অুামাউন্ট কি? না মালন 

বাবা সামলন আমার জন্মশদন ছিা, িাই মালন এই আরশক। বাবা 

উচ্চস্বলর ছরলগ শগলয বেে আশম ছিামালক ড্জলেস কলরশে অুামাউন্ট 

কি। দু েক্ষ বাবা। রািুলের বাবা বেলেন। জাশির ছেষ্ঠ সন্তান িুশম। 

জন্ম শনলয এ জাশিলক কৃিাথ ি কলরলো। ছিামার জন্মশদলন মাত্র দু েক্ষ 

টাকা খরে হলব। কম হলয ছগে না ছিা? এর মলযু রািুলের মা েলে 

এলসলে, শক হলযলে? আমালদর একমাত্র ছেলে এসব শকেুই ছিা 

একশদন ওর হলব। শদলয দাও ওর মলন কষ্ট শদও না। মালযর এই কথার 

উত্তলর রািুলের বাবা উত্তর শদলেন। আশম যশদ আমার ছেলেলক একটা 

উডন্ত শবমালনর পাইেলটর শসলট বশসলয ছিামার ছেলের উপর ছপ্ল্লনর 

দাশযত্ব শদলয ছনলম পশড, িখন ছকমন হলব িুশম বলো। ছিালনা রািুলের 

মা এই সম্পদ একশদলন আলসশন। এর দাশযত্ব শনলিও শনলজলক ছযাগু 

কলর গলড িুেলি হয। র্িক আলে আশম ছিামার ছেলেলক দু েক্ষ টাকা 

ছদব, যশদ ছস আগামীকাে আমালক পশরেম কলর ২০০ টাকা উপাজিন 

কলর এলন শদলি পালর। রািুে মলন মলন বেে, মাত্র ২০০ টাকা এ আর 

এমন শক? বাবা আগাশমকােই ছদখলি পারলব, আশম িার সম্পলদর 

দাশযত্ব ছনযার মলিা ছযাগু হলযশে। পলরর শদন সকাে সািটায বাবা 

রািুেলক ছিলক ঘুম ছথলক উর্িলয শদে। শক ছয শবরক্ত োগশেে িার। 

মাত্র দুলিা টাকার জনু এি সকালে ঘুম ছথলক উিলি হলব? ছরশি হলয 

এলকবালর ফুে বাবু ছসলজ ২০০ টাকা উপাজিন করলি ছবর হলযলে ছস। 

পলকলট এক টাকাও ছনই সালথ বাবা একজন স্পাই ও শদলযলে। ঘর 

ছথলক ছবর হওযার পর এখন মলন হলে ছস একটা সমুলের মালে পলড 

ছগে। শবনা পুুঁড্জলি টাকা ছকাথায পালব, কালরা কাে ছথলক যার করলি 

পারলে না, কালরা সাহাযু শনলি পারলেনা। শেক্ষা করলি পারলবনা। 

োবলি োবলি দুপুর হলয ছগে। অবলিলে একটা শরকিার গুালরলজ 

ছগে। মলন মলন েয পাড্েে। অলনক মানুে আলে শরক্সাওযাোর গালয 

হাি ছিালে। যশদ ছকউ শরক্সাওযাো ছেলব মালর। িখনই শবলবক 

রািুেলক বুড্েলয শদে, শরক্সাওযাো ও িালদর মি মানুে। িালদর গালয 

হাি ছিাো অনুায। শরকিার গুালরলজ যাবার পর অপশরশেি মানুে 

বলে িারা িালক শরকিা শদে না। হিাৎ রািুলের মাথায বুড্ি এে, শরক্সা 

পাযশন ছিা শক হলযলে, শরক্সা ছিেলি ছিা পারলব। ছস মলন মলন োবে 

আশম আমার বাবার ছেলে এি সহলজ হার মানলবা না। িখন উুঁেু উুঁেু 

শেজ গুশেলি ছপেন ছথলক একজনলক শরক্সাওযাোর সালথ ছিলে 

উপলর উর্িলয শদলি হলিা। শবশনমলয যাত্রীরা এক টাকা কলর শদলিা। 

জীবলন ছকালনা কাজই কলরশন। এক গ্লাস পাশন ও শনলজ ছেলে খাইশন। 

আর আজ িপ্ত ছরালদ শরক্সা ছিলেলে। এইোলব এক ঘন্টায দিটা শরক্সা 

ছিলে ১০ টাকা উপাজিন কলরলে। ১১ নম্বর শরক্সা ছিেলি শগলয পলড 

হা ুঁটু শেলে ছগে। আবার উলি দা ুঁডাে ছস। যখন যাত্রী রািুলের হালি 

এক টাকার একটা কলযন শদড্েে, িখন ছোখ শদলয ছকন ছযন কান্না 

েলে আসলো। ঘন্টাখালনক পর হা ুঁটুর বুথা আরও িীে হলি োগলো। 

সন্ধুা পয িন্ত গুলন ছদলখ মাত্র ৪০ টাকা হলযলে। আর পারলেনা। প্রেন্ড 



ক্লান্ত, মলন হলে িরীর ও ছযন শনলজর সালথ প্রিারণা করলে। িার সঙ্গ 

ছেলড শদলে। অবলিলে ৪০ টাকা শনলয বাশড শফলর ছগে। বাবার সামলন 

শগলয দা ুঁডাে ৪০ টাকা বাবার হালি শদলয বাবালক জশডলয যলর কাুঁদলি 

কাুঁদলি বেে, আশম পাশরশন বাবা। ছেলবশেোম আমার শবধ্বি ক্লান্ত 

ছেহারা, হাটুর কালে ছেডা পুান্ট ছদলখ বাবাও হযি ছকুঁ লদ শদলব। হযি 

শিশন রািুলের মাথায হাি বুশেলয সান্ত্বনা ছদলবন। না, শিশন এগুলো 

শকেুই কলরনশন, বরং রািুেলক বেলেন, এখন আমার সালথ ছহুঁলট 

ছসিুর কালে যালব, ছকালনা প্রশ্ন করলবনা। রািুে অবাক হে। এখন 

মলন হলে শিশন সশিুই একজন বুবসাযী। এরপর ও ছস প্রশ্ন করে, 

বাবা ছহুঁলট ছকন? শিশন বেলেন, -বাবা, আশমলিা আজলকর এই 

পড্জিলন একটু একটু কলরই এশগলয এলসশে। গাশড বা শবমালনর 

গশিলি আশসশন। িুশমলিা মাত্র একশদন কষ্ট কলরে। একটু ধযয ি যলরা। 

বাবালক ছস শক কলর ছবাোলব িার ক্লাশন্তর কথা। এর ছথলক মৃিুু যন্ত্রণা 

অশযক ছেয। বাবা রািুলের হাি যলর হা ুঁটলি হা ুঁটলি রাি ৩ টায িারা 

একর্ট শেলজ উিলো। িান্ত নদী শেলজ রািুে ও িার বাবা। শেলজর 

ছরশেং যলর দা ুঁশডলয বাবা িালক বেে্, ছদখ রািুে শনলের ছকমন অথথই 

পাশন টেমে করলে। িুশম আমার হালি ৪০ টাকা শদলযে িাইনা? ড্ি 

বাবা, আমার জীবলনর প্রথম উপাজিন, রািুে উত্তর শদে। িার বাবা 

বেলেন আশম জাশন রািুে, এই টাকাগুলো উপাজিন করলি ছিামার 

অলনক কষ্ট করলি হলযলে। এখন ছিামালি যা বশে ছিান। আশম জাশন 

আমার ছেলে ছোটলবো ছথলক অলে খুবই োে্। িাহলে োে গুণলিও 

পালরা আিা কশর। এখন আশম ছিামার উপাজিলনর ৪০ টাকা দলূর 

পাশনলি েুুঁ লড ছফেলবা। আর িুশম বেলি থাকলব বাশক কযটা 

রইলো।বাবার কথা শুলন রািুলের ছোলখ আবার পাশন েলে আসলো। 

বাবা িার সমি িড্ক্ত শদলয একটা কলযন নদীলি েুুঁলড ছফলে বেলো 

রািুে এখন কযটা রইলো। ছস কাুঁদলি কাুঁদলি বেলো, বাবা ৩৯ টা। 

এই োলব একএক কলর িার ছোলখর সামলন জীবলনর প্রথম উপাড্জিি 

এি কলষ্টর সবগুলো টাকা পাশনলি ছফেলি োগলো। রািুে এক এক 

কলর গুণলে। এমন একটা পশরশিশির বন িনা ছদযার োো িার জানা 

ছনই। শুযু জালন িার ছোখ ছথলক েলর পডা প্রশির্ট অশ্রু ছযন 

ছকাশসলনর ছিলের মলিাই িার হৃদযলক পুুঁশডলয োই কলর শদলে। বাবা 

িার গালয ছকান শদন হাি ছিালেশন, ছকান শদন একটা বকাও ছদযশন। 

আজ মলন হলে সুলদ-আসলে সব পুশেলয শনলে। ছিলের টাকাটা বাবা 

ছফেলো না। িারপর বেলো ’রািুে’ ছিামার উপাজিলনর ৪০ টাকা 

আজলক আশম নষ্ট করালি িুশম কাুঁদলে। আমার কি টাকা িুশম এই 

োলব নষ্ট কলরে, ছকাথায আশমলিা একবার ও কাুঁশদশন? ছিামার 

অনুেুশিলি ছযমন কষ্ট োগলে আমারও র্িক ছিমশন অনুেূশি আলে 

কষ্ট উপেশি করার জনু। ছিামার ছিলের এই টাকা আশম ছরলখ 

শদোম। এটা আমার সন্তালনর প্রথম উপাড্জিি টাকা। এটা একজন 

শপিার জনু গলব ির একটা প্রাশপ্ত। এটা সৃ্মশি শহসালব আশম মৃিুু পয িন্ত 

সালথ রাখলবা। িুশম কাে ছিামার মালযর কাে ছথলক ২ েক্ষ টাকা শনলয 

শনও। বাবার এই কথাগুলো ছিানার পর শনলজলক বড ছবিী অপরাযী 

মলন হড্েলো রািুলের। আলবগ আর যলর রাখলি পরশেে না। ছস 

বাবালক জশডলয যলর শেৎকার কলর কান্না করলি করলি বেলো, বাবা 

আমার টাকা োগলব না। আশম এিশদন সু্কে কলেলজ শকেুই শিশখশন, 

ছযটা িুশম আজলক আমালক শিখালে, িুশম পৃশথবীর ছেষ্ট বাবা। 

একজন আদি ি বাবার োইলি বড শিক্ষক আর ছকউ হলি পালর না। 

একজন আদি ি শপিাই পৃশথবীর ছেষ্ট শিক্ষক। 


